
Tizenhetedik alkalommal szervezték
meg szombaton Marosvásárhely főterén
a nemkormányzati szféra legjelentő-
sebb eseményének számító civil vásárt,
amelyen idén huszonhét szervezet mu-
tatkozott be a nagyközönségnek. Most
sem maradt el a hagyományos felvonu-
lás, a szervezetek és önkénteseik ezút-
tal szambadallamokra kerülték meg a
virágóra körüli parkot. 

Az utóbbi napok esőzései után szerencsére a
szombat délelőtti órákban az időjárás is kedve-
zően alakult, így elég sokan kilátogattak a vi-
rágóra körüli térre, ahol amellett, hogy
lehetőség nyílt megismerni a környékünkön
működő szervezetek tevékenységét, az általuk
nyújtott szolgáltatásokat, több asztalnál fej-
lesztő játékok, kézműves foglalkozások várták
a legkisebbeket, illetve alkalom adódott bepil-
lantást nyerni a fogyatékkal élők mindennapja-
iba. A jelen lévő szervezetek nagy része
szociális, valamint egészségügyi szolgáltatáso-

kat kínál egy-egy rászoruló rétegnek, egyesek
cukorbeteg vagy rákos gyerekeket, mások fo-
gyatékkal élőket, valamint magukra maradt idő-
seket vagy baleset nyomán mozgásukban
korlátozott betegeket karolnak fel. Számos szol-
gáltatást fednek le, csekély finanszírozás mel-
lett, amelyeket valójában az állam feladata
lenne biztosítani. 

Koreck Mária főszervező, a Divers Egyesület
vezetője elmondta: az évente megszervezett
szemle célja ugyanaz, mint 17 évvel ezelőtt,

A tizedik 
Rotary-gálán
A május 7-i kiválósági gála után, ame-
lyet a marosvásárhelyi Rotary Téka
Klub szervezett, a gyakran elmarasz-
talt mai fiatalokról feltétlenül el kell
mondani, hogy szép számban vannak
közöttük elismerésre méltó tehetsé-
gek. A gálán fellépett zene és képző-
művészet szakos diákok
előadásukkal, alkotásaikkal tehetsé-
gük mellett arról az önként vállalt lel-
kes, rendszeres, komoly munkáról
győzték meg a szervezőket, a zsűrit
és a közönséget, ami példaképpé
avatja őket. 
____________5.
Rockdallamok 
a Színház téren
A szombat délelőtt zajló civil vásár
mellett különleges, Marosvásárhelyen
eddig még nem látott zenei flashmob-
bal színesítette a főtéri programok
sorát a Marosvásárhelyi Rocksuli.
Egyedi élmény volt, amint a Színház
téren profi, illetve amatőr, idős és egé-
szen fiatal zenészek muzsikáltak és
énekeltek együtt.
____________6.

Eltemetett tisztesség
Jókora hullámokat kavart az utóbbi hetekben az Úz-völgyi első vi-

lágháborús katonatemető ügye. Amit eddig tett a hazai magyar poli-
tikum a kérdésben, az tiszteletre méltó, azonban a meggyalázott
katonasírokért harcolók soraiban ott kellene látnunk a más kérdé-
sekben gyakran hangos civil jogvédőket, és az anyaországi diplomá-
ciának is illene jobban teljesítenie. Így legalábbis könnyebben el
lehetne érni, hogy az emlékhely meggyalázásával eltemetett tisztesség
kihantolódjék, és visszakerüljön méltó helyére.

Eddig úgy tűnik, a magyar katonasírokra már rátelepített új em-
lékmű felavatását sikerült leállítani, mert a regáti hatóságoknak is
szúrta a szemét, hogy a helyi kiskirály nem tartotta be az építkezésre
vonatkozó jogszabályokat. Ezen az optikán át szemlélve ez egy ad-
minisztratív baki, amiért valakiket meg lehet büntetni, aztán bese-
perni a dolgot a szőnyeg alá, ahogy az ebben az országban számtalan
esetben meg szokott történni.

De ha tágabb szemszögből nézzük a dolgot, akkor szembe kell tűn-
nie annak, hogy az Európai Unió soros elnökségét éppen betöltő gyö-
nyörű országban páros lábbal gázoltak bele a nemzetközi jogrendszer
egyik alappillérének tekinthető genfi egyezmények betűjébe és szel-
lemébe is. Ráadásul a hadisírok gondozásával kapcsolatban létezik
az említett egyezményeken alapuló kétoldali, magyar–román kor-
mányközi megállapodás is, amit ez esetben szintén levegőnek néztek.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Igen színes a szolgáltatások palettája

Bemutatkozott a civil szféra



A múlt hét végi esőzések miatt május 7-én, ked-
den este árvízveszély fenyegette Dózsa György
községben a mezőgazdasági területeket és kerte-
ket. A gyors beavatkozásnak köszönhetően ezúttal
sikerült a területek elárasztását megakadályozni,
de a gyenge kivitelezésű átereszek miatt továbbra
is fennáll az anyagi károkkal járó áradás veszélye
– tájékoztattak a község elöljárói. 

Dózsa György község alpolgármestere, Dombi Ferenc
fotókkal örökítette meg az árral való késő délutáni és éj-
szakai harcukat. Mint kifejtette, aggodalmuk beigazolódott,
mivel azt követően, hogy a Népújságban április 24-én meg-
jelent a Felületes árvízvédelem a Nyárád folyón című
ankét, a száraz időjárást felváltotta az esős. Megnőtt a Nyá-
rád és a Vécke-patak vízszintje, a Csiba–Káposztásszent-
miklós csatornába felhalmozódott vízmennyiséget az
átereszek nem tudták visszatartani, és a mezőgazdasági te-
rületekre ömlött a víz. A lőrincfalvi csatornánál, Dózsa
Györgyön (Lukafalván) öt helyen lelt szabad útra az ár, a
Nyárádon két ponton, a Vécke-patakon három helyen kel-
lett intézkedni. A községből 3-4 csapat dolgozott mintegy
tizenöt emberrel, ugyanakkor a buldoexkavátort is bevetet-
ték, hogy megakadályozzák az áradást, azt, hogy a község-
ben a kertek és szántóterületek víz alá kerüljenek. 
– Egyetlen szerencse, hogy a vízszint délután nőtt meg, kö-
vetni lehetett az eseményeket, és a lakosságot mozgósítani.
Helyenként 50 homokzsákot is el kellett helyezni, akkora
erővel tört utat magának a víz, és rendkívül körülményes
volt, mivel a víznyomás nehezítette a zsákok célzott elhe-
lyezését. A Csibaszentmiklósról lenyúló vízelvezető csa-
torna átereszei nem működőképesek – hiányoznak az
orsók, lappancsok –, amelyeket akkor kellene működésbe
hozni, amikor a mezőgazdasági területek feltelnek vízzel,
és a csatorna a Nyárádba vezetné a fölösleget, illetve le-
zárni, amikor a Nyárád vízszintje megemelkedik. A kivite-
lezéssel lehet gond, mert nem a célnak megfelelően

működnek az átereszek. Ezt kellene a vízügynek tökélete-
sítenie, mert hiába bízunk abban, hogy van 10-15 darab zsi-
lip, ha szükség esetén kiderül, hogy azok mellett ömlik a
víz a szántóföldekre. Jeleztük a megyei vízügynek, ahon-
nan azt a választ kaptuk, hogy a munkálatokat elvégezték,
az ütemtervükben szerepel a zsilipek rendszeres ellenőr-
zése, pedig ilyenkor látszik, hogy azok nem a célnak meg-
felelően működnek – hangsúlyozta az alpolgármester.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

13., hétfő
A Nap kel 

5 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 46 perckor. 
Az év 133. napja, 
hátravan 232 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

7, 4, 42, 27, 19,+ 12 NOROC PLUS: 4 9 0 8 3 0

19, 39, 11, 4, 21, 18 SUPER NOROC: 5 2 5 1 7 0

27, 6, 11, 44, 42, 24 NOROC: 8 5 1 3 3 3 4

Beszélgetés a Székelyföldi 
Filharmónia megalapítójával

A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület
május 17-én, pénteken 17 órai kezdettel a Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi János termében folytatja be-
szélgetősorozatát közéleti személyiségekkel. A soron
következő beszélgetés címe: Mi van a Filharmónia falai
mögött? Meghívott Bodurián János székelyudvarhelyi ny.
tanár, a Székelyföldi Filharmónia megalapítója és a Palló
Imre Művészeti Szakközépiskola egykori iskolaigazgatója,
az 1915-ös örmény genocídium egyetlen, Erdélyben ott-
honra talált túlélőjének leszármazottja, akivel dr. Puskás
Attila beszélget.

Közélet és kaszinó 
– könyvbemutató a Bernádyban

Május 14-én, kedden 18 órától a Bernády Házban könyv-
bemutatót tart a Mentor Könyvek Kiadó. A marosvásárhelyi
ügyvéd, a helyi Kaszinó elnöke, Fekete Andor Közélet és
kaszinó című könyvéről és magáról a szerzőről a kötet szer-
kesztője, Sebestyén Mihály és Káli Király István beszélget.

Hatékony tanulási stratégiák 
villámolvasással

Május 18–19-én a kolozsvári BBS Life Egyesület IQ Buil-
ders – Hatékony tanulási stratégiák villámolvasással cím-
mel ingyenes tanfolyamot szervez, amelyre meghívja a
marosvásárhelyi magyar nyelvű líceumi igazgatókat és al-
igazgatókat, valamint azon helyi tanárokat, akik a jövőre
12. osztályokban lesznek osztályfőnökök. A tanfolyam el-
sősorban diákoknak és tanulni vágyó felnőtteknek ajánlott.
A tanfolyam trénere az egyesület alelnöke, Téglás Rezső.
A helyek száma korlátozott, előzetes bejelentkezés szük-
séges. További információk az IQ Builders vagy a BBS Life
Facebook-oldalakon, valamint a 0756-697-799-es telefon-
számon kaphatók. 

A komminuzmus áldozataira 
emlékeznek

A Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetsége május
18-án 11 órától ünnepi megemlékezést tart a kommuniz-
mus áldozatainak emlékművénél. Az eseményre a szövet-
ség tagjain kívül a szimpatizánsokat is várják. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Mu-
zsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Stu-
dium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8.
szám. Cserecipő szükséges.

Gyűjtők vására 
Május 18-án 7-14 óra között a marosvásárhelyi Mihai Emi-
nescu Művelődési Házban szervezik meg a gyűjtők vásá-
rát, amelyen bélyegeket, numizmatikai gyűjteményeket,
régiségeket, jelvényeket állítanak ki és bocsátanak áruba. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma IMOLA és SZERVÁC,
holnap BONIFÁC napja.
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IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 90C

Megyei hírek

Folkhétvége Gegesben 
A Világló Egyesület és a Tükrös zenekar május 17-én,
pénteken Gegesbe látogat, hogy egy háromnapos ren-
dezvénysorozat keretében számot vessen a táncház-
mozgalom múltjával és jelenével, a 20. századi
parasztkultúrát a városokban tovább éltető folyamatok
hatásaival. A folkhétvégére, amely táncházat, gyermek-
programokat, kirándulást és koncertet is magába foglal,
minden érdeklődőt várnak. A teljes programon való rész-
vétel ára kedvezményesen 120 lej, egy éjszakai szállás
két étkezéssel és táncházi belépővel 60 lej. A koncertre
és a táncházba a belépő személyenként 15 lej. A rész-
vételi szándékot Erdei Beátánál lehet jelezni az
erdei.sarolta.beata@gmail.com e-mail-címen, illetve a
0743-066-604-es telefonszámon. 

Rövid terápiás program szenvedély-
betegeknek és hozzátartozóiknak

A Bonus Pastor Alapítvány május 26. – június 7. kö-
zött Szentkatolnán kéthetes rövid terápiás progra-
mot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt
hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, 
akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék-
vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon 
és meg szeretnék tapasztalni a szabadulás örömét.
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni Ma-
rosvásárhelyen és környékén Bartha Évánál lehet,
tel.: 0740-056-691. 

A Pireneusoktól Gibraltárig
Ezzel a témával tart vetített képes előadást Veress
László gyógyszerész a segesvári Gaudeamus Házban
ma, hétfőn 18 órától. A belépés ingyenes. 

RENDEZVÉNYEK

Dózsa György községben
„Zsákolással” (is) az áradás ellen

Mesekönyvbe várnak pályamunkákat
Mesevarázs címmel hirdet pályázatot mesekönyvben való

megjelenésre a magyarországi Gyermekjóléti Alapítvány, az
Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Kék-Fehér
Könyvkiadó. 

A pályázat célja: igényes, a gyermekek lelki és érzelmi
fejlődését elősegítő mesék közreadása, az új tehetségek fel-
fedezése, népszerűsítése. A pályázat kiírói magyar nyelven
írók meséit várják, állampolgárságtól függetlenül, az alsó
korhatár 8 év. Benevezési díj nincs.

A beküldött történetek témáját szabadon lehet megválasz-
tani, egyetlen kikötés, hogy gyermekközpontú legyen. Egy
pályázó legalább két, legtöbb négy pályaművet küldhet, a
pályaművek maximális hossza 5 db A5 oldal (formai köve-
telmény: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret,
1,15-ös sortávolság). A meséket illusztrálni is lehet, illuszt-

rációként a pályáztatók kizárólag jó minőségű jpg. fájlként
küldött képet fogadnak el. Fontos tudni, hogy nem minden
illusztráció jelenik meg színesben. 

A meséket, illetve az illusztrációkat kizárólag e-mailben,
word.doc formátumban várják az
omlitmesekonyv@gmail.com e-mail-címre. Beküldési, be-
érkezési határidő: 2019. augusztus 16. A könyv megjelené-
sének tervezett ideje: 2019. szeptember.

Minden pályázó kap publikálási lehetőséget, egy, esetleg
két meséje jelenhet meg nyomtatásban. A könyv nem kerül
kereskedelmi forgalomba. A pályázat beküldésével a szerző
hozzájárul a pályamű publikálásához nyomtatott vagy
elektronikus formában, minden további ellenszolgáltatás
nélkül.

Bővebb tájékoztatás és a pályaművel együtt beküldendő
jelentkezési űrlap a www.omlit.hu honlapon, a bal oldali
menüsorban, a Pályázatok címszó alatt található.

Kiállításmegnyitó a Teleki Tékában 
Május 18-án 18 órától nyitja 2019-es tavaszi kiállítását a

Teleki–Bolyai Könyvtár. A BrExLibris. Válogatás angol
könyveinkből c. tárlat célja reprezentatív képet nyújtani a
Teleki Sámuel tékájában és a Református Kollégiumban fel-
lelhető angol könyvekről és szerzőkről. Ugyanakkor kiállí-
tanak néhány olyan ritkaságot is, mint például Newton

Principiájának első kiadása (1687), a Londonban megjelent
kilencnyelvű Biblia Sacra Polyglotta (1657), vagy egy 17.
századi erdélyi professzor, Kaposi Sámuel Angliát bemutató
kollégiumi jegyzetei, amelyek révén a könyvtár méltán tart-
hat igényt nemcsak a nemzetközi könyvtörténeti kutatások,
de a nagyközönség érdeklődésére is. A belépés ingyenes.

Szer Pálosy Piroska

Nagy Székely Ildikó 



A Magyar Unitárius Egyház főhatósága részéről tiltakozunk
az Úz-völgyi magyar katonatemetőben történt kegyeletsértő,
jogcsorbító és történelemhamisító beavatkozások ellen. 

Hőseink emléke és méltósága mindenki számára egyaránt
fontos. Amiként mi is tiszteletben tartjuk más nemzetek hőse-
inek emlékét, elvárjuk, hogy ne háborgassák magyar honvéd-
jeink sírhelyét.

Egyházunk támogatásáról biztosítjuk mindazon kezdemé-
nyezéseket és erőfeszítéseket, amelyek békés, de határozott
úton biztosítják a közelmúltbeli erőszakos beavatkozások
előtti állapotok teljes körű visszaállítását. 

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának 
Elnöksége

Alkotmányossági óvás 
a büntetőjogot módosító 
törvények ellen

Megtámadta az alkotmánybíróságon Klaus Iohannis
államfő pénteken azokat a büntetőjogi törvénymódo-
sításokat, amelyeket április végén néhány nap alatt
fogadott el a parlament. A kormánykoalíció már tavaly
nyáron módosította a büntető törvénykönyv (btk.) és
büntetőeljárási törvénykönyv (betk.) számos előírá-
sát, ám ezek jelentős része alkotmányellenesnek bi-
zonyult. Áprilisban a koalíció megpróbálta
megmenteni azokat a módosításokat, amelyek tavaly
nem akadtak fenn az alkotmányossági szűrőn, de
amelyekkel szemben Iohannis most újabb alkotmá-
nyossági óvást emelt. (MTI)

Sürgősségi rendelettel jöhet 
a közigazgatási törvénykönyv

A kormány sürgősségi rendelettel fogja elfogadni a
közigazgatási törvénykönyvet – jelentette ki szombat
este Szatmárnémetiben Viorica Dăncilă. A kormányfő
Szatmár megyei polgármesterekkel és vállalkozókkal
találkozott. A miniszterelnök szerint rövid időn belül
elfogadják a jogszabályt, amely „rendet tesz a köz-
igazgatásban”. Dăncilă szerint „sokan várják a tör-
vénykönyvet”, amelyet megtámadtak az
alkotmánybíróságon, mert „mások nem értették meg
ennek fontosságát”. (Agerpres)

Lezuhant egy helikopter 
Szaploncán

Lezuhant egy helikopter csütörtökön a Máramaros
megyei Szaplonca község területén, a pilótát holtan
találták. Az ügyészség bűnvádi eljárást indított, fenn-
áll ugyanis a gyanú, hogy a helikoptert arra használ-
ták, hogy Ukrajnából cigarettát csempésszenek be az
országba. Igazságügyi források ugyanakkor elmond-
ták, hogy a holtan talált pilóta eltűnését a fehérorosz
hatóságok március elején jelentették, a férfi Ukraj-
nába indult. A Kolozs megyei törvényszéki ügyészség
pénteken, a Mediafax kérésére közölte, hogy az
ügyben bűnvádi eljárás indult. (Mediafax)

Terítéken a keleti partnerség
Az Európai Unió tagállamainak, valamint a keleti part-
nerség országainak külügyminiszterei hétfőn brüs-
szeli találkozójukon a 10 évvel ezelőtt, 2009-ben
létrejött partnerség legutóbbi, 2017 novemberében
tartott csúcstalálkozóján tett kötelezettségvállaláso-
kat tekintik át, és a 2020-ra kitűzött célok végrehajtá-
sáról tárgyalnak. Az Európai Unió Tanácsának
tájékoztatása szerint a keleti partnerség miniszteri
ülésén az uniós külügyminiszterek és a keleti part-
nerség hat országának – Azerbajdzsán, Fehérorosz-
ország, Georgia, Moldovai Köztársaság,
Örményország és Ukrajna – külügyminiszterei ülnek
tárgyalóasztalhoz. (MTI) 

Itt léphetnének az eddiginél komolyabban a tettek me-
zejére a külügyek és a nemzetközi ügyek kérdéseiben il-
letékes politikusok és a diplomaták. És őket teljes
mellszélességgel illene támogatniuk a jogvédő civilek-
nek is. Utóbbiak a genfi egyezményekből elvileg elég jól
fel lehetnek készülve, mert ezeket a dokumentumokat a
migrációs válság és az ukrajnai konfliktusok kapcsán
gyakran idézték az utóbbi időben. És ha azt nézzük,
hogy a múlt század két világháborújának nyomán gya-
korlatilag nincs olyan magyar család, amelynek ne nyu-
godna közeli vagy távolabbi rokona valahol egy
katonatemető vagy fogolytábor sírhantjai alatt, ez az
ügy legalább annyira el kellene érje az ingerküszöbüket,
mint az, hogy van-e kétnyelvű tábla az utcasarkon vagy
valamelyik tetszőleges sóhivatalon. Ám eddig a csíki
megyeelnököt és az ügyben megszólaló hazai magyar
politikusokat leszóló néhány virtuális kommenten kívül
nem sok civilkedést láthattunk. Lehet, hogy csendben
dolgoznak az ügyön? Annyi bizonyos, hogy ha minden
érintett ugyanolyan hivatástudattal tenné a dolgát, mint
a meggyalázott sírokban nyugvó néhai bakák, akkor ezt
a gyalázatot le lehetne mosni, és minden elesett hős úgy
kapná meg az áldozatához méltó nyughelyet és emlék-
műben kifejezett tiszteletet, hogy azzal ne sérüljön
mások emléke és utódainak az emlékezéshez való joga.

Eltemetett tisztesség
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
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Állásfoglalás az Úz-völgyi katonatemető ügyében

EP-választások 2019
Vincze Loránt: csak a magyar emberek összefogásával

tudunk hatékonyak lenni itthon és Európában
„A magyar gazdákért, településeink fejlesztéséért csak ma-

gyar összefogással tudunk hatékonyan fellépni az Európai Par-
lamentben. Meg kell erősítenünk a magyar képviseletet, hogy
eredményesen tudjunk küzdeni a támogatások megtartásáért
és az európai kisebbségvédelmi törvényért!” – mondta el
Vincze Loránt szombaton Magyarón. Az RMDSZ európai par-
lamenti képviselőjelöltje, a FUEN elnöke Csép Éva Andrea
képviselővel és Kovács Mihály Levente megyei ügyvezető el-
nökkel tanácskozott több Maros megyei településen helyi vé-
leményformálókkal a május 26-i választásokról.

Marosvécsen arról beszélt a jelölt, hogy sokan csalódtak az
elmúlt 12 évben az Európai Unióban, úgy érzik, hogy kettős
mércével kezeli a keleti tagállamokat. Gyorsabb felzárkózás-
ban reménykedtünk, és az életszínvonalbeli különbség csök-
kent ugyan, de nem eléggé, hiszen Románia sem használta ki
megfelelően a rendelkezésére álló lehetőségeket. A Schengen-
övezethez való csatlakozás elodázása, a Kelet- és Nyugat-Eu-
rópában forgalmazott élelmiszerek, áruk és szolgáltatások
közti minőségbéli különbség szintén elégedetlenségre ad okot
– sorolta Vincze Loránt. Hozzátette: azt is szeretnénk, hogy
kisebbségi problémákban is támogasson az EU, de ez nem így

történt, sőt: a csatlakozás előtt feltétel volt a kisebbségi jogok
biztosítása, de azóta senki sem kéri számon ezek betartását.
„Joggal lehetünk tehát elégedetlenek, de most, május 26-án itt
lesz a lehetőségünk, hogy változtassunk. Azért kritizáljuk az
uniót, mert szeretjük, és mert jobbá szeretnénk tenni. Közös-
ségünk számára fontos, hogy ott legyünk Brüsszelben, az erős
Kárpát-medencei magyar képviselet részeként alakítói le-
gyünk a változásoknak, hogy megőrizzük a támogatásokat, és
kiharcoljuk az európai kisebbségvédelmi törvényt” – mutatott
rá az RMDSZ jelöltje az uniós források felhasználásában élen
járó Marosvécsen.

A Körtvélyfája és Gernyeszeg lakóinak szervezett lakossági
fórumon Vincze Loránt úgy fogalmazott: „május 26-án az a
tét, hogy fel tudjuk-e mutatni a közösség erejét, tudjuk-e ren-
dezni sorainkat, ott leszünk-e, ahol a döntések születnek. Csak
így tudunk beleszólni az európai és országos dolgokba, így
tudjuk segíteni a helyi közösségeket. Csak így tudjuk az Eu-
rópai Parlamentben ellensúlyozni Rareş Bogdan, Băsescu, 
Cioloş és Tudose magyarellenességét, így tudjuk kiharcolni a
magyar közösség jogainak európai védelmét, és megvédeni a
mezőgazdasági és településfejlesztési támogatásokat”.

Az Úz-völgyi temetőben nyugvó magyar katonák kegyelet-
sértéséről Kelemen Hunor a román kormányfővel, a parlament
két házának elnökével, a belügyminiszterrel és a kulturális mi-
niszterrel is tárgyalt a héten. Az RMDSZ elnöke erről Csík-
szeredában, a Magyar Ügyek Házának avatóünnepségén
beszélt. Az intézmény otthont biztosít a Pro Economica Ala-
pítvány székelyföldi ügyintézésének, az Eurotrans Alapítvány
honosítási munkálatainak és a Székely Gazdaszervezetek
Egyesülete fogadóirodájának. 

„A háborúkban elesett román katonák emlékének sem tesz
jót, hogy a róluk megemlékező betonkeresztek alatt magyar
katonák nyugszanak. Ez kegyeletsértés, ez elfogadhatatlan” –
hangsúlyozta a szövetségi elnök, aki elmondta azt is: az
RMDSZ a lehető legrövidebb idő alatt mindent megtett a ke-

gyeletsértés leállításáért. A román hatóságokkal folytatott ta-
lálkozókon és megbeszéléseken Kelemen Hunor azt kérte:
május 17-én ne szenteljék fel a román katonáknak emléket ál-
lító parcellát, és elmondta, a hatóságoknak felelősségük van
az emléksértés megfékezésében.

„Ennek a történetnek van ugyanakkor egy morális vetülete is.
Ezt nem szabályozzák törvények, ez a jóérzésen múlik csakis.
Egy temetőben, egy szakrális térben ilyen típusú kezdeménye-
zésnek nem szabad helyet engedni. Mi a kezdetektől azt mond-
juk, hogy az egyetlen megoldás, hogy a betonkereszteket elviszik
a magyar sírokról, a katonatemetőt visszaállítják eredeti állapo-
tába. Senki sem ellenzi, hogy a román közösség megemlékezzen
első vagy második világháborús hőseiről, de ezt ne mások meg-
sértésével tegye” – szögezte le a szövetségi elnök. (közlemény)

A Székely Nemzeti Tanács elindította a nemzeti régiók
európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését

A Makfalván 11. alkalommal meg-
szervezett Székely Majálison indí-
totta el a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) a nemzeti régiókról szóló
európai polgári kezdeményezés
támogató aláírásainak az össze-
gyűjtését.

Az aláírásgyűjtő íveket elsőkként az
SZNT állandó bizottságának a tagjai, és
az erdélyi magyar pártok jelen lévő ve-
zetői írták alá. A kezdeményezés akkor
kerülhet az Európai Bizottság asztalára,
ha 2020. május 6-ig az Európai Unió
egymillió állampolgára támogatja aláírá-
sával. Az aláírásoknak legkevesebb hét
országban kell meghaladniuk egy az il-
lető ország lakosságához arányított kü-
szöbértéket.

Izsák Balázs, az SZNT elnöke arra
kérte a majálisozókat, hogy közösen te-
gyék győztessé a nemzeti régiók ügyét.
Abbéli meggyőződését hangsúlyozta,
hogy a polgári kezdeményezés indoklá-
sában minden székely, minden magyar
ember megtalálja majd a szívéhez közel-
álló gondolatot. Azt is hozzátette azon-
ban, hogy a nemzeti régiók kérdése
nemcsak a magyarok, hanem megannyi
más nép számára is fontos Európában.

Mint Sándor Krisztina, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyve-
zető elnöke megemlítette: az Európai

Unió lakosságának tíz százaléka, mint-
egy 55 millió ember beszéli valamely ki-
sebbség nyelvét. Biztosra vette, hogy
lesz közöttük legalább egymillió olyan,
aki támogatja a kezdeményezést.

Vincze Loránt, a Európai Nemzetisé-
gek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke a
kisebbségek ernyőszervezetének a szoli-
daritását és támogatását jelentette be.
Mint közölte: mind a Minority Safepack
polgári kezdeményezés, mind a nemzeti
régiókról szóló győzött az Európai Unió
bíróságán az Európai Bizottság ellen. Re-
ményét fejezte ki, hogy nem lesz szükség
újabb perekre ahhoz, hogy a kezdeménye-
zésekből EU-s jogszabályok szülessenek.
Az RMDSZ európai parlamenti jelöltlis-
táján befutónak számító helyen szereplő
politikus közölte: a FUEN közelgő kong-
resszusán az SZNT lehetőséget fog kapni
a kezdeményezés bemutatására.

Mind Mezei János, a Magyar Polgári
Párt (MPP) elnöke, mind Csomortányi
István, az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) elnöke a kezdeményezés aláírá-
sára buzdította a jelenlévőket. Mint
utóbbi fogalmazott, a kezdeményezéssel
az egyik ellenfelet, Brüsszelt akarják rá-
venni arra, hogy ne engedje a másik el-
lenfélnek, Bukarestnek a nemzeti régiók
hátrányos megkülönböztetését a források
elosztásakor.

Zsigmond Barna Pál fideszes ország-
gyűlési képviselő felszólalásában azt
hangsúlyozta: el kell menni szavazni az
európai parlamenti választásokon, hogy
minél több támogatója legyen Brüsszel-
ben a polgári kezdeményezésnek.

A nemzeti régiókra vonatkozó európai
polgári kezdeményezés beterjesztői azt
javasolták, hogy kohéziós politikájában
az EU kezelje kiemelt figyelemmel azo-
kat a régiókat, amelyeket nemzeti, etni-
kai, kulturális, vallási, nyelvi
sajátosságok különböztetnek meg az
őket körülvevő régióktól.

Az Európai Bizottság 2013 júliusában
úgy ítélte meg, hogy a javasolt szabályo-
zás nyilvánvalóan nem tartozik az EU
hatáskörébe, ezért nem jegyezte be a
kezdeményezést. A bizottság elutasító
határozatát az SZNT elnöke és külügyi
megbízottja: Izsák Balázs és Dabis Attila
támadta meg az EU luxembourgi bírósá-
gán. A perbe Románia, Szlovákia és Gö-
rögország az EB oldalán, Magyarország
pedig a kezdeményezők oldalán avatko-
zott be. A 2016 májusában kimondott el-
sőfokú ítélet még az EB-nek kedvezett,
de a fellebbezés nyomán a bíróság 2019
március 7-én megsemmisítette a bejegy-
zést elutasító EB-határozatot, és az EB
május elején bejelentette a kezdeménye-
zés bejegyzését. (MTI)

Kelemen Hunor: a román hatóságoknak felelősségük
van a kegyeletsértés megfékezésében



A Familia Családsegítő Centrum szervezésében te-
matikus, négyalkalmas sorozatra kerül sor Marosvá-
sárhelyen, a Rózsák tere 61. szám alatt. Nők
jelentkezését várjuk, akik nők társaságában szeretné-
nek női témákról hallani és beszélgetni, önmaguk
lenni, mások és önmaguk tapasztalataiból erőt merí-
teni.

Az alkalmakon dr. Kovács Réka Rozália pszicholó-
gus tart bevezető, gondolatébresztő előadást, melyet
interaktív megbeszélés követ. A csoport zárt csoport-
ként működik, így a későbbiekben új tagokat nem tu-
dunk fogadni. A jelentkezők esetében fontos az

alkalmakon való következetes jelenlét (május 17. és
24., június 7. és 21-én 16-20 óra között). Minimális
csoportlétszám 8, maximális 14 fő.

A sorozat témái: a női identitás, énkép, testkép, fé-
lelmek, elfojtások, önbizalom, önelfogadás, szexuali-
tás, női szerepek, társadalmi elvárások, családi minták,
generációk, meghatározó kapcsolataink (jelentős nők,
jelentős férfiak). Ősszel a sorozat folytatódik.

Jelentkezni május 16-ig lehet
kovacsrekarozalia@yahoo.com címen vagy a 0742-
080-704-es telefonszámon, ahol a feltételekről tájékoz-
tatnak. (közlemény)

Budapesten, a Millenáris Park-
ban megrendezett eseményen Har-
gita, Maros és Kovászna megyéből
50 termelő jelent meg, közülük 30
a Székely termék márkanevet kép-
viseli. A Hargita Megye Tanácsának
alintézményeként működő Hargita
Megyei Fejlesztési Ügynökség által
szervezett bemutatkozáson idén az
udvarhelyszékieké volt a főszerep,
így Miklós Károly prímás és a Lel-
kes zenekar kíséretével az udvarhe-
lyi díszvendégek mutatkoztak be. A
megnyitón beszédet mondott Varga
Mihály pénzügyminiszter, a feszti-
vál fővédnöke, Láng Zsolt, Buda-
pest II. kerületének polgármestere,
Bíró Barna Botond, Hargita Megye
Tanácsának alelnöke, Gyerő József,
Kovászna város polgármestere, va-
lamint Kelemen Márton tanácsos,
aki Péter Ferenc, Maros Megye Ta-
nácsa elnöke üzenetét tolmácsolta.

A Visit Harghita telefonos alkal-
mazást és a turisztikai programokat
a Hargita Közösségi Fejlesztési Tár-
sulás mutatta be. Az érdeklődők fő-
ként a június elsejei pápalátogatás
és a pünkösdi búcsú alkalmával el-
foglalható szálláshelyek iránt ér-
deklődtek. A legnagyobb tolongás a
Székely termék közösségi védjegy-
gyel ellátott standok előtt volt, nagy
volt a kereslet Lajos Ferenc mézei,
Bálint István szörpjei és lekvárjai,
Vitos István kürtőskalácsa, Orbán
Melinda befőttjei és savanyúságai,
de más termelők portékája iránt is.

– Beérni látszik a sok munka
gyümölcse. Bár kezdetben senki
nem hitt abban, hogy van létjogo-
sultsága a Székely terméknek, ma
már látszik, hogy egyre több család
csatlakozik a mozgalomhoz, egyre
többen egészítik ki családi jövedel-
müket ezekből a tevékenységekből,
és sokan hiszik, hogy ha jó terméket

állítanak elő, abból meg lehet élni.
Az európai uniós védjeggyel ellátott
termékek megállják helyüket a bel-
földi, de a külföldi standokon is.
Köszönet azoknak, akik hittek
benne, hiszen az ő munkájuk ebben
a legfontosabb, Hargita Megye Ta-
nácsa csupán a kovász szerepét töl-
tötte be az egyre népszerűbb
mozgalomban – nyilatkozta Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke a fesztivál kapcsán.

Kovászna megye Háromszéket
mint a kúriák földjét népszerűsí-
tette. A kulturális és gyógyturizmus
lehetőségei mellett a pápalátogatás
és a pünkösd idejére szóló progra-
mokat, csomagokat is kínáltak a
Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület munkatársai. A Kovászna
Megyei Művelődési Központ a Há-
romszéken fellelhető Kolonics-or-
gonákat mutatja be, ugyanakkor
interaktív népi foglalkozásra, film-
vetítésre is sor került, amelynek

során a megyében fellelhető gazdag
kézműves hagyományokat lehetett
megismerni. A háromnapos rendez-
vényen vasárnap kerültek sorra a
háromszéki fellépők: a Százlábú
néptáncegyüttes, Erőss Jutka és a
Harai Banda, Borbáth Szilveszter
vargyasi népdalénekes mutatta be
produkcióját.

Kovászna megyét Gyerő József,
Kovászna, a mofetták és ezer
gyógyvízforrás városának polgár-
mestere képviselte; a megnyitón kö-
szöntőjében felidézte a vidék két
nagy szülöttje, Kőrösi Csoma Sán-
dor és Mikes Kelemen szellemi
örökségét. 

– Nemzetünk előtt rójuk le
őszinte tiszteletünket azáltal, hogy
a Székely Fesztivál apropóján újból
és újból a magyar fővárosba hozzuk
és megmutatjuk, ha csak töredékei-
ben is, annak az évezredes értékte-
remtő, verejtékes munkának az
eredményeit, melyekkel a székely-

ség felbecsülhetetlen módon gazda-
gította az egyetemes magyar kultúra
és a többnemzetiségű Európa mű-
veltségének tárgyi-szellemi öröksé-
gét. Egyben – közösségi élményt
nyújtva – elkötelezettségünkről te-
szünk tanúbizonyságot, hogy éltet-
jük, ápoljuk, utódainknak
továbbadjuk az örökségbe kapott
székely magyar szent jussot, drága
hagyatékot: az ízes beszédet, a
csengő népdalt, a ropogós táncot,
népviseletünket, kézműves hagyo-
mányainkat, népi mestereink re-
mekműveit, konyhánk ízvilágát,
szellemi nagyjaink egyetemes ér-
tékű munkásságát egyaránt. Mi ma
a kisebbségi lét társadalmi, gazda-
sági, jogi valóságának pillanatait
éljük Székelyföldön, de az ősi ér-
tékrendet vallva és vállalva, belőle
erőt és bizalmat merítve eltökéltek
vagyunk megvívni mindennapjaink
csatáit. Nagy örömmel látjuk, amint
államhatárok fölötti összetartozá-

sunk ismételt bizonyságtételeként
Budapest gondosan figyel Székely-
földre, ahogy Székelyföld is re-
ményteljesen figyel Budapestre” –
fogalmazott Kovászna elöljárója,
aki a jelenlevők figyelmébe aján-
lotta Háromszék felbecsülhetetlen
kincsesládáját. 

Maros megye a nemrég elkészült
Visit Mures applikációt is bemutatta
a Székely Fesztiválon.

– Fontos és jó dolog, hogy idén
is sikerült megszervezni a Székely
Fesztivált Budapesten, és biztos va-
gyok benne, hogy a folytonosság-
nak köszönhetően sok a visszatérő
látogató. Mi is visszatérő résztve-
vők vagyunk, hiszen a Visit Mureş
Egyesület második alkalommal
vesz részt a fesztiválon. Idén is egy
saját standdal jöttünk, amelynél
Maros megyét népszerűsítjük. Egy
hete készült el Maros megye turisz-
tikai weboldala és a Visit Mures
mobilalkalmazás. Idén főként ezt a
két médiaterméket népszerűsítjük
itt Budapesten, hiszen a mobilalkal-
mazás segítségével gyakorlatilag
minden információ elérhető, ami a
Maros megyébe látogatókat érde-
kelheti, így rövid ismertetőt nyújt
több mint 170 turisztikai látnivaló-
ról, de útvonalajánlókat, rendez-
vénynaptárat és étteremajánlót is
tartalmaz az applikáció. A média-
eszközök mellett különböző kiadvá-
nyokat, szórólapokat is hoztunk
azoknak, akik ellátogatnak a stan-
dunkhoz – összegezte Maros megye
idei kínálatát Szőcs Levente Zsolt, 
a Visit Mureş Egyesület mene-
dzsere.

A turisztikai kínálat mellett a
Maros megyei ízeket, hagyományos
termékeket, valamint népzenét,
néptáncokat is bemutattak a Szé-
kely Fesztivál látogatóinak. A kul-
turális programokat idén a Bekecs
Néptáncegyüttes biztosította, ők
többek között a társulat Esszencia
című új előadását mutatták be a
fesztivál első estéjén. (közlemény)
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Kicsivel több mint egy hónap
választja el a nyolcadikos diáko-
kat életük első nagy megméret-
tetésétől, amelytől középiskolai
továbbtanulásuk függ. 

A Maros megyei tanfelügyelőség
honlapján közzétett ütemterv szerint
az általános iskolák május 15–24.
között kapják meg a középiskolai kí-
nálatot tartalmazó felvételi tájékoz-
tatót. Ugyanebben az időszakban
továbbítja a tanfelügyelőség a tanin-
tézetekhez az iratkozási központok,
illetve a központokhoz tartozó isko-
lák listáját. A nyolcadikosok jelenlé-
tében zajló szülőértekezletet,
amelyen a felvételi menetéről és a
beiskolázási tervről tájékoztatják az
érintetteket, május 20. – június 7. kö-
zött tartják az osztályfőnökök.

Az általános iskolák végzősei szá-
mára a hivatalos kicsengetésnél egy
héttel hamarabb, június 7-én ér véget
a tanítás. A diákok az utolsó tanítási
héten, június 3–7. között iratkozhat-
nak be az országos képességmé-
rőkre. A vizsgasorozat június 18-án
a román nyelv és irodalom vizsgával
kezdődik, 20-án matematikából, 21-
én anyanyelvből adnak számot tu-
dásukról a nyolcadikot végzettek. Az
óvások előtti vizsgaeredményeket
június 25-én déli 12 óráig közzéte-
szik, fellebbezni aznap 14–20 óra
között lehet. A végső vizsgaeredmé-
nyekről június 29-én értesülnek a di-
ákok.

A jövendőbeli kilencedikesek jú-
lius 3–7. között töltik ki az iratkozási
űrlapokat a választott középiskolai
osztályokkal. A vizsgajegyek és a
négy év iskolai átlaga szerinti számí-

tógépes elosztásra július 12-én kerül
sor, ezt követően, július 15–18. kö-
zött a felvételt nyert diákok el kell
foglalják helyeiket. A betöltetlenül
maradt középiskolai helyek jegyzé-
két július 23-án függesztik ki a tan-
intézetek. Az első elosztás során
kimaradt diákok július 24–30. között
választhatnak a fennmaradó helyek-
ből, elosztásukra július 31. – augusz-
tus 1-jén kerül sor.

A tizenkettedikes diákok május
27–31. között iratkozhatnak be az
érettségire. Számukra 31-én ér véget
a tanítás, június 3-án pedig megkez-
dődik az első szóbeli vizsga. Aznap
és 4-én románból, 5-én és 6-án anya-
nyelvből szóbeliznek, 7-én, 10-én és
11-én számítógépes ismeretekből zaj-
lik a szóbeli (a nem ortodox pünkös-
döt ünneplőket 7-ére vagy 11-ére
osztják be). Idegen nyelvből június
12–13-án szóbeliznek az érettségizők.
Az írásbelik július elsején a román
nyelv és irodalomból zajló vizsgával
kezdődnek, 2-án anyanyelvből, 3-án
a szaknak megfelelő kötelező tárgy-
ból, 4-én a választott tantárgyból vizs-
gáznak a diákok. Az óvások előtti
ideiglenes eredményeket július 8-án,
a végső eredményeket 13-án füg-
gesztik ki a tanintézeteknél. 

Az őszi pótérettségire július 15–
19. között, a pótvizsgára maradot-
taknak július 26-án lehet beiratkozni.
A román írásbeli augusztus 21-én
lesz, anyanyelvből 22-én, a szaknak
megfelelő kötelező tárgyból 23-án, a
választott tantárgyból 26-án vizsgáz-
nak a pótérettségizők. A szóbelik au-
gusztus 27. – szeptember 3. között
zajlanak. Az óvások előtti ideiglenes
eredményeket szeptember 3-án, a
végső eredményeket 7-én teszik
közzé.

Nagy Székely Ildikó 

Közelednek a végzősök vizsgái
Kisérettségi, érettségi

Nagyon népszerű a budapesti Székely Fesztivál
Félszáz termelő képviselte a székelyföldi megyéket

Női utak – tematikus alkalmak nőknek

Korunk: Kutatás és oktatás – időben és térben
Az 1989-es változások közepette

a romániai magyarság nagy remé-
nyekkel tekintett a magyar nyelvű
felsőoktatás átszervezése és önálló-
sodása felé. A kezdeti optimizmus
jegyében többször felmerült az ál-
lamilag finanszírozott Bolyai 
Tudományegyetem újraindításának
terve. 

Sajnos, sem az akkori magyar
politikai érdekképviselet, sem a ma-
gyar oktatói közösség nem volt
minden tekintetben egységes a kö-
vetendő stratégiát illetően.

Aki fellapozza a Korunk rend-
szerváltás utáni első évtizedének re-
pertóriumát, Imecs Ágnes és
Szigethy Rudolf munkáját, úgy ta-
pasztalja, hogy kezdetben a (jó-
részt) szeptemberi súlypontok
vissza-visszatérő témája volt a fel-
sőfokú anyanyelvi oktatás kérdése.
Később a tannyelvpolitika terápiája,
majd a tantervkészítés és az alterna-
tív tankönyvírás módszertana vált
prioritássá. A 2000-es években a
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
látványos fejlődésnek indult: egyre

inkább bővült az oktatási kínálat, új
karokat indítottak, vagy a meglévő
karokból új struktúrák váltak ki, így
a 2006/2007-es tanévtől már hu-
szonegy kar működött az egyete-
men; ezzel párhuzamosan
folyamatosan növekedett a hallga-
tók száma. Az új oktatási törvény
életbe lépése (2011) után megala-
kulhattak az önálló magyar intéze-
tek, a régi tanszékeket felváltó
struktúrák, amelyek a korábbiak-
hoz képest nagyobb fokú autonó-
miát kaptak. Az előnyök mellett az
átszervezéssel járó önállósodás
újabb kihívásokkal is járt, hiszen a
kisebb létszámú szakokon az okta-
tás minőségének megőrzése több-
nyire egyetemen kívüli forrásokkal
vált biztosíthatóvá. Ilyen körülmé-
nyek között már a 2000-es évek
elején felmerült egy külső szerve-
zeti keret létrehozásának gondo-
lata, amelyik a magyar egyetemi
oktatás erősítésén és támogatásán
munkálkodna, biztosítva egyúttal a
magyar oktatók, kutatók és hallga-
tók együttműködését. Ez a szerve-

zeti keret annál is inkább szüksé-
gessé vált, mivel a romániai felső-
oktatásra szánt meglehetősen
szűkös költségvetési keretek nem
tették lehetővé az önálló kutatás-
és oktatásfejlesztést sem a Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen, sem
a magánegyetemeken (Sapientia –
EMTE, Partiumi Keresztény
Egyetem), aminthogy a Bukaresti
Egyetem Hungarológiai Tanszé-
kén és a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetemen
sem. 

Ez persze korántsem jelentette
azt, hogy a szükségletek felismeré-
sével létrejött volna egy közös ku-
tatási térség a Kárpát-medencében,
vagy hogy teljesen kölcsönössé vál-
tak volna a határon inneniek és tú-
liak kapcsolatai. Ennek a
lapszámnak a legfőbb célkitűzése
minden bizonnyal talán éppen az,
hogy a globálisan is szabaddá vált
kapcsolatok és mobilitások révén a
tudomány erdélyi magyar művelői
bekapcsolódhassanak tudományuk
nemzetközi rendszerébe.



A május 7-i kiválósági gála után, ame-
lyet a marosvásárhelyi Rotary Téka
Klub szervezett, a gyakran elmarasz-
talt mai fiatalokról feltétlenül el kell
mondani, hogy szép számban vannak
közöttük elismerésre méltó tehetsé-
gek. A gálán fellépett zene és képző-
művészet szakos diákok
előadásukkal, alkotásaikkal tehetsé-
gük mellett arról az önként vállalt lel-
kes, rendszeres, komoly munkáról
győzték meg a szervezőket, a zsűrit
és a közönséget, ami példaképpé
avatja őket. Továbbá arról a színvona-
las oktatási tevékenységről is, ami a
marosvásásárhelyi tehetséggondozó
Művészeti Líceumban zajlik. 

Minden elismerésünk a Rotary Téka Klub-
nak, amely prof. dr Kikeli Pál kezdeménye-
zésére, jótékonysági tevékenységei között
immár tíz éve hangsúlyos szerepet szán a te-
hetséges zene és képzőművészet szakos nö-
vendékek támogatásának. Az idei gálán a
rendezvényt megnyitó Varga Imre műépítész,
a klub vezetője mondott köszönetet a taná-
roknak, diákoknak, a zsűri tagjainak, a részt-
vevőknek és hangsúlyosan a szülőknek is,
akik ebben a pénzközpontú világban művé-
szeti pályára irányítják gyermeküket. Ahhoz,
hogy teljes értékű emberek legyünk, a munka
és a pihenés mellett életünkhöz hozzá kell
tartozzék az igény, hogy értő módon meghall-
gassunk egy szép zeneművet, egy szép verset,
rácsodálkozzunk egy értékes festményre.
Mindez a művészeti nevelés eredménye. Ha
a fellépő diákok közül nem is válik mindenik
híres előadóművésszé, személyiségükben
nyomot hagy, más emberré teszi őket az esz-
tétkai nevelés során kapott útravaló. 

A gála hódolat a kultúra, a szülők és a ta-
nárok előtt, főszereplői a tehetséges diákok –
fogalmazott Kikeli Pál professzor, amikor be-
mutatta a képzőművészeti alkotásokat és a ze-
nészek teljesítményét elbíráló zsűrik tagjait.

Elsőnek Bíró Zsuzsanna XII.-es diáklány
érzékeny, finom, részletgazdag hárfajátéka
ringatta álomvilgba a hallgatóságot Dubois
Fantázia című romantikus, játékos művének
előadásával, Osváth Hunor zongorakíséreté-

vel. Lányokhoz illő hangszernek tartotta a
hárfát, ezért választotta, mondta el Nagy
Emese tanárnő tehetséges tanítványa. A to-
vábbiakban Mozart-művet játszott fagotton a
XI.-es Ferenczi Balázs, aki bevallotta, hogy
a klasszikus zene áll közel hozzá, és nagyon
szépnek tartja a fagott hangszínét. Ősz Do-
mokos tanítványát László Cristina kísérte
zongorán. A zenészcsaládból származó XI.-
es Dávid Gergely, aki előadóművésznek ké-
szül, és a testvérét szeretné követni, a belga
szerző, Ysaye Obsession című színes, virtuóz
hegedűművét adta elő Fülöp Alajos kíséreté-
ben. A tehetséges ének szakos Mărginean
David (XII.o.) Händel Messiás című oratóri-
umából énekelt egy áriát a témához méltó át-
éléssel. Curcă Alla tanítványát Lokodi Lehel
kísérte. Jakab Sámuel (XI. o.), Szabó Sándor
tanítványa Hummel trombitaversenyének
első tételét játszotta Badi Andrada zongora-
kíséretével. Brillírozott Sipos Tamás (XII. o.)
hegedűs, Maior Valeriu tanítványa, aki Ravel
Tzigane rapszódiáját játszotta nagy közön-
ségsikerrel (őt is Badi Andrada kísérte).
Végül a XI.-es Benedek Balázs szaxonfonjá-
tékával nyerte meg a zsűri és a közönség tet-
szését. Makkai István tanítványát Szigeti
Emanuela kísérte.

A Mana Bucur látványművészből és Bandi
Kati textilművészből álló zsűri értékelte a 12
képzőművészet szakos diák teljesítményét, és
különösen a kiválasztott három nyertes alkotá-
sait, amelyek színes, mozgalmas hátteret jelen-
tettek a fellépő zenészeknek. Elismeréssel

szóltak az iskolában folyó munkáról, hangsú-
lyozták az esztétikai, művészeti nevelés fon-
tosságát, gratuláltak a felkészítő tanároknak
(Kolumbán-Kántor Zita, Căpriţă Petre és Ma-
riana Şerban), értékelték továbbá a Rotary Téka
Klub kezdeményezését, hogy anyagilag és er-
kölcsilag is támogatja a tehetséges fiatalokat. A
zsűri döntése alapján a képzőművész szakos di-
ákok közül az első hellyel járó értékes pénzju-
talmat és oklevelet Nagy-Kaiser Anita XI.-es
diáklány nyerte, a második helyezett Tătar Bi-
anca (XI. o.) a harmadik Barát Noémi lett.

A Marosvásárhelyi Filharmóniát vezető
Cazan Vasile igazgatóból, dr. Elekes Márta
zenei titkárból és Péter Béla koncertmester-
ből álló zsűri a zenészek közül az első helyet
a szaxofonos Benedek Balázsnak, a második
díjat a hegedűs Sipos Tamásnak, a harmadi-
kat pedig a hárfán játszó Bíró Zsuzsannának
ítélte, értékelve a diákok lelkesedését, akik a
mai világ csábításai közepette a négy fal kö-
zött órákon át kitartóan gyakorolnak, továbbá
a felkészítő tanárok munkáját is. 

A nyerteseket szintén értékes pénzjutalom-
mal díjazta a Rotary Téka Klub, továbbá a
gálán jelen levő Máltai Szeretetszolgálat kép-
viselői. 

Záróbeszédében Kikeli Pál professzor ki-
emelte, hogy a sok tehetséges fiatal példakép,
„a város másként” üzenetét tolmácsolja, és a
Marosvásárhelyi Zenei Napok keretében a
filharmónia május 12-i (vasárnapi) hangver-
senyén tapsolhat nekik a közönség. Megér-
demlik.

*
A marosvásárhelyi tehetséggondozó Mű-

vészeti Líceumban folyó tevékenység minő-
ségét igazolják az áprilisban Bukarestben
tartott tantárgyverseny országos szakaszának
eredményei is, amelyen az iskola diákjai
négy első, négy második, hat harmadik díjat
és négy dicséretet nyertek. 

A dráma szakon Nagy László (XII. B o.,
Barabási Tivadar tanítványa) első díjat nyert,
Nistor Ana Maria (XI. A – Budileanu Rares
tanítványa) második lett, Jánosi Orsolya 
(XI. B – Barabási Tivadar) harmadik díjat ka-
pott. A csoportok között ugyancsak a harma-
dik helyen végeztek a XII. B osztályosok
Caragiale: Elveszett levél című előadásukkal
(Barabási Tivadar). A X. B osztályos Fábián
Balázs (Magyari Izabella) dicséretet kapott. 

A képzőművész szakon Kiss Norbert 
(XII. D – Kolumbán Kántor Zita és Căpriţă
Petre tanítványa) első díjat nyert. Nagy-Kai-
ser Anita (XI. D – Csutak Attila, Căpriţă
Petre) dicséretet kapott. 

A középiskolás zenészek két első díjjal tér-
tek haza: a szaxofonos Benedek Balázs (XI.
– Makkai István irányító tanár – Szigeti Ema-
nuela kísérő tanár) és a XII.-es fuvolista
Pethő Rebeka (Geréd Jolán – Szigeti Emanu-
ela) a legjobbaknak bizonyultak kortásaik
közül. Két XII.-es diák, a klarinétos Străulea
Darius (Călugăru Călin – Bejan Maria) és az
ének szakos Marginean David (Curcă Alla –
László Cristina) második lett, a X.-es Ma-
gyari Annamária fuvolista (Geréd Jolán –
Szigeti Emanuela) harmadik helyen végzett,
a XI.-es, fagotton játszó Ferenczi Balázs (Ősz
Domokos – László Cristina) és a XII.-es he-
gedűs Moldovan Tamás (Engel Lehel –
László Cristina) dicséretet kapott. 

A nagyokhoz felzárkóznak a III-VIII. osz-
tályosok is. A hetedikes, zongorán játszó Sza-
niszló Attila (Lakó Judit tanítványa) első
helyezést ért el, hárman harmadik díjat kap-
tak: a hatodikos oboista Bărlean George
(Moldovan Lircă Ioan – Demeter Csaba), a
hetedikes hegedűs Todoran Iulia Teodora
(Maior Valeriu – Badi Andrada) és a nyolca-
dikos brácsás Muste Thomas (Kardos Margit
– Demeter Csaba) – tájékoztattak az iskola
igazgatói: Veer Renata Claudia és dr. Ávéd
Éva.

A Marosszéki Székely Tanács
és a Vásárhelyi Székely Ka-
szinó közös szervezésében
Száz éve volt a sóvidéki láza-
dás címmel tartottak konfe-
renciát a Kultúrpalota
kistermében. A rendezvény
fővédnöke Pál-Antal Sándor
nyugalmazott levéltáros, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia külső tagja volt. 

A száz évvel ezelőtti eseménye-
ket Engi Albert, a Marosszéki Szé-
kely Tanács szovátai elnöke egy
kisfilm bemutatásával, Csíki Zoltán
parajdi tanár, helytörténész – aki
könyvet is írt és sok embert meg-
szólaltatott, olyanokat, akik részt
vettek a lázadásban – és Szekeres
Lukács Sándor – akinek tanulmá-
nya jelent meg az eseményről a
Székelyföld folyóiratban – idézte
fel, majd Gáspár Sándor egy közle-
ményt mutatott be arról a jegyző-
könyvről, amely a parajdi lázadás
után született, és amelynek nyomán
kivégezték Farkas Dénest április 6-
án a rögtönítélő bíróság ítélete alap-
ján. 
Nyárádköszvényestől Udvarhelyig

A Nyárádköszvényestől Udvar-
helyig terjedő akció jó alkalom volt
a székely lakosság megfélemlíté-
sére. Ezért is húzták el nyolc és fél
évig a büntetőpert. Közben az érin-
tettek hozzátartozói eredményesen

duzzaszthatták az új hatalom képvi-
selőinek zsebeit a korrupció íratlan
törvényei szerint. A sóvidéki felke-
lés eseményeiben összesen mintegy
ezer személy vehetett részt, ebből
kétszázra tehető a felfegyverzett
székely férfiak száma. (Maros
megye levéltára, 1919/33).

A tanulmányokból kiderült, hogy
a sóvidéki lázadás eseményeinek
közvetlenül a felkelés folyamán hét
halálos áldozata volt: ebből három
román csendőrkatona és négy szé-
kely. A felkelést követő megtorlá-
sok és a vizsgálati fogság gyakran
embertelen körülményei 12 civil ál-
dozatot követeltek, ezek mind szé-

kelyek voltak. A Nyárádremetéről
és Nyárádköszvényesről indult
mozgalom egyik első megörökítője
Laár Ferenc parajdi református lel-
kész volt, aki tevékeny résztvevője
is egyúttal az eseményeknek. 
Mindmáig nem jelent meg kötet

Pál Antal Sándor a Népújságnak
elmondta, hogy a maga nemében
rendkívüli rendezvényről van szó,
hiszen ezzel kapcsolatosan mind-
máig nem jelent meg kötet, csupán
tanulmányok. „2001-ben Józsa
András A marosvásárhelyi magyar-
ság című II. kötetében közöltem
egy tanulmányt, de eddig ismeret-
len téma volt, és tudományos ren-

dezvényeken eddig nem volt szó
róla. Szomorú eseményről van szó,
1919-ben már román megszállás
volt, és félreértve egy helyi rendel-
kezést, megtámadták a községbe ki-
helyezett román csendőröket.
Fegyveres összetűzésre is sor ke-
rült. Utána következett a rendkívül
súlyos megtorlás, mivel az új állam-
hatalmi szerv példát akart statuálni.
Ezt a kérdést nem lehet egyetlen
ülésszakba tömöríteni, ugyanakkor
nagyon kevés a forrásanyag. Az
egyházi levéltárakban vannak a
papok által bejegyzett adatok, az ál-
lami levéltárban az akkori prefektus
iratai között én is találtam adatokat,
a katonaság kiküldésével kapcsola-
tos utasításokat, és egyéb szervezési
kérdéseket” – mondta Pál Anatal
Sándor. 
Hozzátartozik a helyi lakosság 
történetéhez

Gáspár Sándor főszervező kérdé-
sünkre elmondta, hogy a Maros-
széki Székely Tanács keretében az
éves tevékenységi programban sze-
repel, hogy megemlékeznek a 100
éve történt a sóvidéki lázadásról,
amelynek eseményei megrázták az
egész Sóvidéket. Mint utólag kide-
rült, egy hamis hír alapján kezdő-
dött, és gyakorlatilag mire a
megtorló román csapatok megér-
keztek, sehol nem volt lázadás, el-
lenállás, tettlegesség. Viszont a
megtorás nagyarányú volt: egy em-
bert valójában jogtalanul ki is vé-
geztek, többeket halálra ítéltek
később, de nem végezték ki őket. A
meghurcoltatások során, vizsgálati
fogságban, még mielőtt bíróság elé
került volna a dolog, többen meg-
haltak, és nagyon sok embert meg-
hurcoltak. Mintegy nyolc évig
tartott ez a kálvária, amíg lezárta a

román hadbíróság, felmentve a
résztvevőket, akiknek a jelentős
része ártatlan volt, nem is vett részt
az eseményekben. Akik részt vet-
tek, azok sem voltak román állam-
polgárok, tehát nem lehetett volna
őket a román állam elleni támadás
miatt a belső szabályok szerint fele-
lősségre vonni. A nemzetközi jog
szerint a román hadseregnek nem
volt semmilyen jogcíme arra, hogy
a Marostól északra behatoljon, sőt
a folyótól délre eső területeken is
csak rendvédelmi feladatot láthatott
volna el, megtartva a magyar köz-
igazgatást. De tudomásul kell
venni, hogy hadiállapot volt, had-
műveletek folytak azokon a terüle-
teken, érthető, hogy voltak
megtorló intézkedések. 
Mi az oka,hogy alig tudni valamit
ezekről az eseményekről?

– A hivatásos történészek nem
dolgozták föl ezt az anyagot. Az
utóbbi tíz évben megjelent két sze-
rény, a székelység történetének cím-
zett tankönyv, az elsőben még
említik adatokkal a sóvidéki láza-
dást, a második kiadásban csupán
11 sor szól róla, gyakorlatilag konk-
rét adatok nélkül, holott Szovátán,
Parajdon, Nyárádremetén, Atyhá-
ban fegyveres összetűzésre is sor
került, ennek során hét ember meg-
halt, három román katona és négy
székely ember. Tehát mégsem sza-
bad szó nélkül elmenni az esemé-
nyek mellett, annál is inkább, hogy
aztán a későbbiekben nagyon sokak
sorsát meghatározta. 

Szomorú, hogy az itteniek szinte
semmit sem tudnak ezekről a törté-
nésekről, ám valójában nem a ma
élő nemzedék felelőssége ez, a mai
történészek dolga lenne feltárni, és
amennyire szükséges, ismertetni is.

Bodolai Gyöngyi
Fotó:  Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

Mózes Edith
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Merjünk emlékezni!
Száz éve volt a sóvidéki lázadás

A tizedik Rotary-gálán
Tehetséges képzőművészet és zene szakos diákokat jutalmaztak



amikor első alkalommal került sor
az eseményre: lehetőséget biztosí-
tani a civil szervezeteknek, hogy
bemutatkozzanak a nagyközön-
ségnek, illetve alkalom arra, hogy
önkénteseket toborozzanak, hiszen
ottjártunkkor is több szervezet
képviselői számoltak be arról, mi-
lyen nehéz olyan önkénteseket ta-
lálni, akikre valóban számítani
lehet.

Ugyanakkor a szemle másik
célja, hogy a szűkös költségveté-
sük mellett némi bevételre tegye-
nek szert a jövedelemadóból
felajánlott összegek révén, amit
majd a közösség javára hasznosíta-
nak. 

Hogy tudatosuljon bennünk,
mekkora kincs a szemünk világa, a
szemlén lehetőség adódott megta-
pasztalni, milyen az, amikor az
ember nem lát. A fogyatékkal élő-
ket felkaroló Hifa Románia Egye-
sület sátránál Bíró Adrienn
nemlátó segítségével idén is ki le-
hetett próbálni a Braille-írást, vala-
mint bekötött szemmel az íz- és
szagpróbákon megtapasztalni,
hogy milyen az, amikor az ember

a szemére nem, csupán a többi ér-
zékszervére hagyatkozhat. Igen
népszerű volt az aprónép körében
az Alpha Transilvană Alapítvány
által felállított trambulin, és a Gyu-
lafehérvári Caritas sátránál is fő-
ként a gyerekek találtak kedvükre
valót, hangulatos mesesarok, kész-
ségfejlesztő, valamint kreatív játé-
kok várták a vásár legkisebb
látogatóit. Az Egy kérdés – egy
kávé felhívás a felnőtteket csalo-
gatta a standhoz; aki feltett a Cari-
tas munkatársainak egy kérdést a
tevékenységükkel kapcsolatosan,
azt a beszélgetés közben kávéval
vagy limonádéval kínálták – tudtuk
meg Lőrincz Beáta menedzserasz-
szisztenstől. A csittszentiváni
Bandi Dezső Kulturális Egyesület
rögtönzött „műhelyébe” is sok vál-
lalkozó kedvű gyerek toppant be,
mind szerették volna kipróbálni
magukat a fafaragásban.

A Szent Balázs Alapítvány asz-
talánál Bálint Fülöp Tímea ismer-
tette az arra járókkal a
programjaikat: kisiskolások vala-
mint középiskolások számára ne-
velő célzatú foglalkozásokat
tartanak tanintézetekben, illetve el-

sősegélynyújtásra is felkészítik a
diákokat. Emellett önkénteseik
időotthonokban, illetve kórházak-
ban is segédkeznek, a betegek ete-

tésében, itatásában, pelenkázásá-
ban segítenek be.

Jelen volt a szemlén a Cukorbe-
teg Gyerekek és Fiatalok Egyesü-

letének nagy családja is, amely or-
szágos viszonylatban az egyik leg-
aktívabb a cukorbetegek érdekeit
képviselő szervezetek közül.

A szombat délelőtt zajló civil
vásár mellett különleges, Ma-
rosvásárhelyen eddig még
nem látott zenei flashmobbal
színesítette a főtéri progra-
mok sorát a Marosvásárhelyi
Rocksuli. Egyedi élmény volt,
amint a Színház téren profi,
illetve amatőr, idős és egé-
szen fiatal zenészek muzsi-
káltak és énekeltek együtt.
Ha nem is sikerült rekordot
dönteni, azaz több mint
négyszáz zenészt egy hely-
színre összegyűjteni, a kez-
deményezés igenis sikeres
volt: fergeteges hangulatot
teremtettek, a nyugdíjaskorú
résztvevőktől az óvodáskorú-
akig mindenki nagyszerűen
érezte magát. 

Rekord ugyan nem lett, 
de fergeteges hangulat igen

Idén kiváló kezdeményezéssel
csatlakozott a szombati főtéri ren-
dezvényhez a Marosvásárhelyi
Rocksuli a MarosRocks elneve-
zésű eseménnyel: több tíz zenész –
dobosok, gitárosok, basszusgitáro-
sok, énekesek – vették birtokba
rövid időre a Színház teret, és egy-
szerre játsztak el négy közismert és
közkedvelt dalt: a Deep Purple
Smoke on the Water, a Compact
Cântec pentru prieteni, Jimi Hend-
rix Hey Joe, valamint az Edda

Művek Elhagyom a várost című
slágerét. Időközben csatlakozott a
zenélő csapathoz a népszerű 
bluesénekes, A.G Weinberger is. 

A kezdeményezés célja népsze-
rűsíteni a rockzenét, illetve meg
szerették volna dönteni a szabad-
téri zenélés országos rekordját,
azaz több mint négyszáz zenészt
összegyűjteni egy helyre. Ez el-
sőre ugyan nem sikerült, de a je-
lenlévőknek így is sikerült
„felrobbantani” a Színház teret,
és egyedi élményt nyújtani az
igen szép számú közönségüknek. 

Hints Zoltán főszervező la-
punknak elmondta: az ötletet iga-
zából ellesték a „nagytestvértől”,
a SzegedRocks rendezvény min-
tájára szerették volna Marosvá-
sárhelyen is összehozni a zenei
flashmobot. 

– A SzegedRockson négyszáz
zenész volt jelen, és az a hang-
zás, az az élmény egyedi volt.
Már akkor kezdtem gondol-
kodni, hogy milyen jó volna ezt
itt, Marosvásárhelyen is megho-
nosítani. Novemberben volt egy
könnyűzenei konferencia, ahol
találkoztam a főszervezővel, és
eldöntöttük, hogy megpróbáljuk
Vásárhelyen is, MarosRocks
néven – tudtuk meg. A szombati
zenei flashmobba zömében a je-
lenlegi vagy volt rocksulis fiata-
lok, oktatók kapcsolódtak be,
sajnos a vásárhelyi zenészek

nem jöttek el olyan számban, mint
ahogy azt a szervezők remélték. Az
eseményt megelőző napok kedve-
zőtlen, esős időjárásának is szerepe
volt abban, hogy a vártnál keveseb-
ben jöttek el, például Budapestről
kétbusznyi zenész mondta vissza
emiatt a részvételt. 

– A rekordon dolgozunk tovább,
most látták a marosvásárhelyiek is,
hogy miről van szó, reméljük, hogy
jövőben több zenészt sikerül meg-
mozgatni. Már közvetlenül az ese-
mény után többen jelezték, hogy
sajnálják, hogy nem neveztek be –
tette hozzá Hints Zoltán. 
Kilencéves volt 
a legfiatalabb muzsikus

Nem lehetett nem felfigyelni a
legfiatalabb zenészre, egy kisfiúra,
aki zsenge kora ellenére igen profin
játszott a dobokon. Mint utólag ki-

derült, a tehetséges kisfiú Balogh
Álmos, mindössze 9 éves, már saját
zenekara van, és szüleivel együtt
Magyarországról, Szeged mellől
utazott idáig, csak hogy részt ve-
hessen a Színház téri eseményen.
Lapunk érdeklődésére elmondta,
hároméves kora óta zenél, azóta a
dobolás szerelmese, de gitározik is.
Elárulta, hogy a rockabilly zenei
stílus a kedvence, de nagyon szereti
a rockdallamokat is. Áprilisban ala-
kult a zenekara, és természetesen
rockabillyt játszanak a társaival.

Menyhárt Borbála

   6 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________ KÖZÉLET _________________________________________________ 2019. május 13., hétfő

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
Bemutatkozott a civil szféra

Rockdallamok a Színház téren
Több tíz zenész muzsikált együtt 

Fotó: Nagy Tibor



Mindössze két perc leforgása alatt
szerezte meg a győzelmet a Székely-
udvarhelyi FC a Marosvásárhelyi
MSE elleni 3. ligás bajnoki mérkő-
zésen, az V. csoport 28. fordulójá-
ban. Az idő többi részében jól állta a
sarat (a szó szoros értelmében, hi-
szen az egész napos eső miatt mély
talajú, csúszós volt a pálya) a fiatal
marosvásárhelyi csapat, amely gya-
korlatilag a keretének a felét kényte-
len volt nélkülözni sérülések és
eltiltások miatt, és egy adott pillanat-
ban hat 21 évnél fiatalabb labdarú-
góval játszott.

A találkozó a székelyudvarhelyiek
számára volt fontosabb, hiszen nekik
a kiesés elkerülése még reális cél, el-
lentétben az MSE-vel, amely már
biztosan a vonal alatt végez. Utóbbi
ráadásul igen tartalékosan állt ki,
amint említettük, Hasirov életében
először játszott középhátvéd posz-
ton, a középpályáról pedig egy
meccs után ismét eltűnt az újra lesé-
rült Zbârcea, hogy Ungur Désen el-
törött orráról ne is beszéljünk. A
csapatkapitány vastag kötéssel az
arcán a lelátón foglalt helyet. Nem
csoda tehát, hogy Udvarhely volt a
kezdeményezőbb, a motiváltabb, de
az MSE nem adta könnyen, bár a kö-
zéppályán egyértelműen elvesztette
a csatát.

Az első helyzetet a vendégek a 10.
percben hagyták ki, amikor a kijövő
Molnár elveszítette a labdát a tizen-
hatosa előterében, Bálint fordulásból
pedig az üres kapu mellé küldte. Az
MSE kapusa azonban egy perccel
később javított, amikor Logon tört
be a bal oldalon, de a hosszú sarokba
szánt lövése elakadt Molnáron. Az
MSE részéről Dudás próbálkozott
egy szabadrúgással, míg a másik ol-
dalon Dinu szabadrúgása ment ke-
véssel mellé. A legjobb
marosvásárhelyi akciót az első fél-
időben a középhátvédként is jól tel-
jesítő Aldea vezette, aki a 44.
percben végigvitt a pályán egy elcsí-
pett labdát egész a tizenhatos jobb
sarkáig, beadását azonban Velichea
elől szögletre mentették.

A második félidőben az MSE-nek
lett volna először lehetősége a gól-
szerzésre. Somogyi csak nehezen
ütött ki egy labdát, amely a 16 mé-
terre található Dudás elé pattant, és
utóbbi, bár lett volna ideje levenni és
közelebb vinni, kapáslövéssel pró-
bálkozott, ám nem találta el jól a lab-
dát.

Aztán kétpercnyi rövidzárlat el-
döntötte a meccset. Az 54. percben
Jankó ugrott ki a két középhátvéd
között, akik elvétették a labdát, az
udvarhelyi csatár pedig átemelte a
kimozduló Molnáron. Középkezdés
után pedig ugyanez a Jankó bal ol-
dalon kapta, gyorsasággal meg-
előzte Balázst, aki elvétette a
becsúszást, így könnyen adhatta az
ötösre berobbanó Logon elé, utóbbi
pedig nem hibázott. A 64. percben
Aldea beavatkozása akadályozott

meg egy harmadik udvarhelyi gólt,
míg a 68. percben Crişan fejese
szállt el a felső sarok mellett. A zá-
rópercekben kétszer is szépíthetett
volna az MSE, előbb Erdős-Balizs
perdítésénél volt résen Somogyi,
majd Ruja éles szögből a hosszú
sarok mellé küldte a lasztit. A meccs

azonban két hatalmas Molnár-vé-
déssel zárult, a 90+3. percben sem
Crişannak, sem Logonnak nem si-
került bevennie a marosvásárhelyi
kaput.

A Marosvásárhelyi MSE a baj-
nokság utolsó előtti fordulójában,
pénteken Radnótra látogat.

A rájátszás utolsó hazai mérkő-
zésén a szezon legsúlyosabb vere-
ségét szenvedte el szombat este a
Sepsi OSK az élvonalban, az
FCSB 5-1-es győzelme után biz-
tossá vált, hogy a székelyföldi csa-
pat a hatodik helyen zárja második
élvonalbeli idényét.

A meccs előtt a sepsiszentgyör-
gyi klub elbúcsúztatta az utolsó
mérkőzésén pályára lépő Hadnagy
Attilát, a klubigazgatóvá előlépte-
tett 39 éves csatár 80-as számú
mezét vissza is vonultatja a Sepsi
OSK. Az 1. liga legidősebb játé-
kosa az utolsó húsz percre állt be,
így 224 élvonalbeli találkozóval és
41 góllal zárta le a pályafutását,
számolt be az NSO.

„Végigvakációztuk a rájátszást”
– ismerte be szombati televíziós in-
terjújában a Sepsi OSK tulajdo-
nosa, Diószegi László, és csapata
néhány órával későbbi játékával
megerősítette a szavait, minimális
ellenállást sem kifejtve az FCSB
ellen. A 6. percben Florinel Coman
labdát szerzett a felezővonalnál,
zavartalanul végiggyalogolt vele a
Sepsi térfelén, majd kitette jobbra
Ioan Horának, aki mintegy tíz mé-
terről a rövid felső sarokba bombá-
zott. Három perccel később Mihai
Roman a védők gyűrűjéből várat-
lanul kapura lőtt, a labda pedig a
jobb alsó sarokban kötött ki. A ha-
zaiak még ezt követően is csak rit-
kán tudtak kitörni a kényelmesebb
tempóra váltó FCSB szorításából.

A második félidő is két gyors
vendégtalálattal indult, az öt perc
alatt duplázó Coman ezzel a sze-
zon mind a négy mérkőzésén jegy-
zett gólt a Sepsi ellen. A hazaiak
első életerős lövésére a 60. percig
kellett várni, ekkor Ibrahima Tan-
dia bombáját védte Cristian Bălg-
rădean, míg nem sokkal később a
francia támadó még jobb helyzet-
ből fölébikázta a labdát. Végül Jo-
seph Mensah közel 30 méterről
eleresztett, egy védőn megpattanó
bombájával úszta meg azt a szé-
gyent a Sepsi, hogy hazai pályán
lőtt gól nélkül zárja a tavaszi
idényt. Két perccel később Tandia
a lécet találta el, ám hiába pörgött
fel a szentgyörgyiek támadójátéka,
a védelem átjáróház maradt: Fejér
Béla kapus elgázolta a kiugró
Olimpiu Moruţant, a büntetőt

pedig Raul Rusescu értékesítette. 
Az FCSB ezzel a győzelemmel

még reménykedhet a bajnoki cím
megszerzésében, ám a zárófordu-
lóban csak akkor lesz tétje a lista-
vezető CFR elleni küzdelmének,
ha a kolozsváriak hazai pályán ki-
kapnak a CSU Craiovától. A CFR
számára viszont már egyetlen pont
is a címvédést jelenti a vasárnap
esti, lapzártánk után befejeződött
találkozón. 

Az alsóházban a Vasile Miriuţă
edzette FC Hermannstadt az első
győzelmét aratta a rájátszásban, a
nagyszebeni gárda Ştefan Blănaru
gólja mellett öt kapufát is lőtt a se-
reghajtó Concordia Chiajna ellen.
A szebeni csapat tavalyi feljutása
óta először játszott a saját stadi-
onjában, amelynek felújítása
miatt előbb Marosvásárhelyen,
majd Piteşti-en tartotta hazai mér-
kőzéseit. 

Ha matematikailag még nem is, de
gyakorlatilag végleg eldőlt, hogy a
Marosvásárhelyi CSM-t senki nem
tudja megállítani, hogy a Maros me-
gyei 4. ligás labdarúgó-bajnokság elit
csoportjának bajnoka legyen. A min-
den mérkőzését megnyerő marosvá-
sárhelyi csapattal csak Marosludas
tudta úgy ahogy tartani eddig a lé-
pést, amely az ősszel csak a CSM-től
kapott ki, illetve becsúszott egy dön-
tetlen is. Így tehát, a CSM hibátlan
mérlege ellenére, ha a ludasiak meg-
nyerték volna a hétvégi rangadót, két
pontra jöttek volna fel. A marosvá-
sárhelyi klub azonban ezen a találko-
zón sem botlott, 2-1-es győzelmet
aratott, és négy fordulóval a vége

előtt öt pontra növelte az előnyét. A
matematikai elsőségre (tekintve,
hogy négy forduló van még hátra,
azaz 12 pont szerezhető) még várni
kell, de a Fehér megye bajnoka elleni
osztályozóra már most készülődhet-
nek a CSM játékosai.

A labdarúgó 4. elit liga 22. fordu-
lójában a következő eredmények
születtek: Ákosfalva – Náznánfalva-
Marosszentkirály 3-1, Nyárádtői
Unirea – Kutyfalva 12-0, Szováta –
Segesvári CSM 3-1, Marosoroszfalu
– Dános 11-3, Marosvásárhelyi CSM
– Marosludas 2-1, Nyárádszereda –
Nyárádtői Viitorul 0-1, Marosvásár-
helyi Atletic – Nagysármás 7-0.  
(bálint)

Idénybeli legsúlyosabb vereségét 
szenvedte el a Sepsi
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Ranglista
1. CSM 22 22 0 0 154-13 66
2. Marosludas 22 19 1 2 97-24 58
3. Unirea 22 15 5 2 111-28 50
4. Marosoroszf. 22 11 3 8 76-48 36
5. Ákosfalva 22 10 5 7 41-44 35
6. Szováta 22 10 5 7 42-49 35
7. Atletic 22 8 6 8 66-54 30
8. Segesvár 22 7 4 11 56-54 25
9. Viitorul 22 7 1 14 41-82 22
10. Nyárádsz. 22 6 3 13 45-60 21
11. Náznánfalva 22 6 3 13 42-72 21
12. Kutyfalva 22 6 3 13 42-86 21
13. Nagysármás 22 6 3 13 33-90 21
14. Dános 22 0 0 22 19-161 0

A Sepsi OSK-ról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn 17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című mű-
sorának meghívottja Nagy Lázár József, a Sepsi OSK szurkológár-
dájának szóvivője. A sepsiszentgyörgyi futballcsapat
vezérdrukkerével Szucher Ervin beszélget.

Eredményjelző
* 1. liga, rájátszás, 9. forduló: felsőház: Sepsi OSK – FCSB 1-5;

alsóház: FC Botoşani – FC Voluntari 2-0, Bukaresti Dinamo – Med-
gyesi Gaz Metan 2-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Concordia Chi-
ajna 1-0, Jászvásári CSM Politehnica – Dunărea Călăraşi 4-0. Az
állás: felsőház: 1. CFR 47 pont, 2. FCSB 45, 3. Craiova 36, 4. Vii-
torul 33, 5. Astra 24, 6. Sepsi 20; alsóház: 1. Medgyes 38, 2. Dinamo
37, 3. Botoşani 29, 4. Jászvásár 28, 5. Voluntari 23, 6. Nagyszeben
22, 7. Călăraşi 21, 8. Chiajna 16.

* 2. liga, 34. forduló: CS Mioveni – Konstancai SSC Farul 0-2,
FC Argeş Piteşti – Temesvári Ripensia 2-1, Nagyváradi Luceafărul
– Bukaresti Daco-Getica 1-0, Petrolul Ploieşti – Dacia Unirea Brăila
9-1, Bákói Aerostar – Temesvári ACS Poli 1-0, Energeticianul Şiri-
neasa – Sportul Snagov 3-3, Bukaresti Metaloglobus – Zsilvásár-
helyi Pandurii 6-0, Chindia Târgovişte – CS Baloteşti 6-0,
Temesvári ASU Politehnica – Academica Clinceni 2-2. Az élcsoport:
1. Academica Clinceni 77 pont, 2. Chindia Târgovişte 76, 3. Kolozs-
vári Universitatea 69.

* 3. liga, I. csoport, 28. forduló: CSM Paşcani – Kézdivásárhelyi
KSE 2-3, CSM Râmnicu Sărat – FC Botoşani II 1-0, Radóci Buco-
vina – Şomuz Fălticeni 1-0, Karácsonkői ACSM Ceahlăul – Foresta
Suceava 1-2, Ştiinţa Miroslava – Bodzavásári Metalul 0-0, Galaci
Suporter Club Oţelul – Sporting Lieşti 1-1, Bodzavásári SCM Glo-
ria – CSM Focşani 2-1. Az állás: 1. Bodzavásári SCM Gloria 73
pont, 2. Radóci Bucovina 54, 3. Galaci Suporter Club Oţelul 50.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 28. forduló: Marosvásárhelyi MSE

– Székelyudvarhelyi FC 0-2 (0-0)
Nyárádszeredai pálya, 150 néző. Vezette: Mihail Sebastian Lăstun

(Rm. Vâlcea) – Adrian Păunescu (Târgovişte), Maria Mădălina
Mihai (Ştefăneşti). Ellenőrök: Filon Mărginean (Gyulafehérvár,
Alba Iulia), Petrişor Chiriţescu (Brassó).

Gólszerzők: Jankó (54.), Logon (55.).
Sárga lap: Velichea (60.), Aldea (90.), illetve Györgydeák (66.).
MSE: Molnár – Balázs Szabolcs (68. Dogaru), Hasirov, Aldea,

Ruja, Török Dávid, Moldován, Dudás (75. Erdős-Balizs), Velichea,
Balla (77. Szász), Deteşan (59. Tóásó). Székelyudvarhelyi FC: So-
mogyi – Marucza (88. Trăistar), Mintaş (38. Jankó), Stăncuţu, Lo-
cotuş, Crişan, Popescu, Bálint, Györgydeák, Dinu (82. Tankó),
Logon.

Bálint Zsombor

Két perc rövidzárlat

Ranglista
1. Csíkszereda 28 21 4 3 77-17 67
2. Lénárdfalva 28 20 2 6 83-30 62
3. Nagybánya 28 15 9 4 44-20 54
4. Barcarozsnyó 28 16 4 8 34-26 52
5. Sănătatea 28 14 5 9 45-30 47
6. CFR II 28 13 7 8 61-41 46
7. Torda 28 13 7 8 46-34 46
8. Avântul 28 13 7 8 41-29 46
9. Beszterce 28 11 7 10 41-37 40
10. Székelyudv. 28 10 5 13 36-38 35
11. Dés 28 8 8 12 40-40 32
12. Szászhermány28 8 8 12 39-41 32
13. Tasnád 28 8 6 14 45-60 30
14. MSE 28 4 4 20 20-83 16
15. Medgyes II 28 3 3 22 24-74 12
16. Radnót 28 3 2 23 29-105 11

A sepsiszentgyörgyi klub elbúcsúztatta az utolsó mérkőzésén pályára lépő Hadnagy Attilát,
a klubigazgatóvá előléptetett 39 éves csatár 80-as számú mezét vissza is vonultatják. 

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Másodszor is nyert a CSM 
Marosludas ellen

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 28. fordulójában a következő

eredmények születtek: Csíkszeredai FK – Nagybányai Minaur 0-1,
Besztercei Gloria – Dési Unirea 3-1, Marosvásárhelyi MSE – Szé-
kelyudvarhelyi FC 0-2, Tordai Sticla Arieşul – Radnóti SK 4-4, Ko-
lozsvári Sănătatea – Kolozsvári CFR II 3-2, Szászrégeni Avântul –
Lénárdfalvi Comunal 1-0, Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Med-
gyesi Gaz Metan II 3-0 (a mérkőzés az 5. percben félbeszakadt, mert
a vendégek létszáma a minimális hét fő alá csökkent), Tasnádi Uni-
rea – Szászhermányi AFC 1-2. Az előző fordulóból: Medgyesi Gaz
Metan II – Tasnádi Unirea 0-3.



A Chelsea jutott be a labdarúgó-Eu-
rópa-liga fináléjába, miután az elődöntő
csütörtöki visszavágóján tizenegyespár-
bajban jobbnak bizonyult a vendég Eint-
racht Frankfurtnál. Így angol házi döntő
lesz, mivel az Arsenal továbblépett a Va-
lencián.

Londonban a vendég Eintracht bátor
játékkal kezdett, de miután a vendégek
sok hibával játszottak, a kapura kevés ve-
szélyt jelentettek. A Chelsea húsz perc
után vette át az irányítást, nem sokkal ké-
sőbb Loftus-Cheek góljával előnyhöz is
jutott.

A Frankfurt a szünet után is nyílt játé-
kot vállalt fel, főként attól jutott plusze-
rőhöz, hogy Jovic a 49. percben
egyenlített. A 21 éves támadó a szezon-
ban 14 EL-meccsen 10 gólt szerzett, a
Chelsea ellen mindkét meccsen betalált.
A félidő közepén ismét mezőnyfölénybe
került a Chelsea, de helyzetet ritkán ala-
kított ki. Miután az eredmény nem válto-
zott, jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás első felvonásában a vendégek
két óriási gólhelyzete maradt kihaszná-
latlanul, a másodikban viszont a Chelsea
irányított, de hiába került a labda a hajrá-
ban a frankfurti kapuba, kapustámadás
miatt nem ítélt gólt a játékvezető.

A tizenegyespárbajban két kör után 2-
1-re még a németek vezettek, de negye-
dik és ötödik játékosuk lövését is védte
Kepa, így a tizediknek érkező Eden Ha-
zard sikeres rúgása továbbjutást ért a
Chelsea-nek.

Az Arsenal kettős győzelemmel jutott
döntőbe, miután az elődöntő csütörtöki
visszavágóján 4-2-re nyert Valenciában.

A spanyolok nagy elánnal kezdtek, és
megérdemelten szereztek vezetést már a
11. percben. A vendég Arsenal a 17.

percben váratlanul egyenlített, amellyel
megtörte a spanyolok lendületét. A szü-
net után az Arsenal jutott előnyhöz, de
Gameiro második találatával ezúttal a
házigazdák egyenlítettek. Hiába táma-
dott azonban a Valencia, a gólokat a ven-
dégek szerezték: Aubameyang a 69.
percben eldöntötte a továbbjutást, a 89.
percben pedig beállította a végered-
ményt.

Az Arsenal másodszor döntős a máso-
dik számú európai kupasorozatban,
2000-ben büntetőpárbajban maradt alul a
török Galatasarayjal szemben. A Chelsea
is egyszer jutott eddig El-döntőbe, vi-
szont 2013-ban legyőzte a Benficát.

Az Európa-liga fináléját május 29-én
Bakuban játsszák.

Érdekesség, hogy a Bajnokok Ligájá-
ban szintén két angol együttes, a Liver-
pool és a Tottenham Hotspur vívja a
finálét. Hasonlóra, hogy a két sorozat
döntőjében egy nemzet képviselői legye-
nek, korábban még nem volt példa.
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Európa-liga: Idegenben is 
győzött az Arsenal, 

büntetőkkel jutott tovább 
a Chelsea

A sereghajtó Szombathelyi Haladás kiesett az
élvonalból, mivel szombaton 1-0-ra kikapott a
Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó OTP
Bank Liga 32. fordulójában. A Haladás legutóbb
2002-ben búcsúzott az első osztálytól, 2008 óta
volt tagja az NB I-nek.

A szombathelyiek abban a tudatban léptek
pályára, hogy a hátralevő két fordulóban min-
denképpen hat pontot kell szerezniük ahhoz,
hogy legyen még esélyük a bennmaradásra.
Ennek ellenére sem ők, sem a hazaiak nem vál-

laltak túl sok kockázatot az első félidőben, így
a kapuk nem forogtak veszélyben.

A fordulást követően sem nagyon változott a
játék képe, majd húsz perc elteltével egy meg-
pattanó beadásnak és a csereként beálló Moutari
jó helyzetkihasználásnak köszönhetően előnybe
került a Mezőkövesd.

Hátrányban a Haladás nagy erőket mozgósí-
tott, de helyzeteit nem tudta értékesíteni, míg a
Mezőkövesd hiába vezetett gyors kontrákat,
nem szerzett újabb gólt.

Pénteken, a 28. játéknap kereté-
ben az a lénárdfalvi gárda látogatott
a hegedűk városába, amely huszon-
két játéknapon át vezette a 3. liga V.
csoportjának rangsorát. A Márama-
ros megyei együttes néhány nappal
a találkozó előtt lesújtó hírt kapott
a labdarúgó-szövetség fegyelmi bi-
zottságától: három bajnoki pontot
levontak tőlük amiatt, hogy a Szé-
kelyudvarhely elleni találkozón
egyik labdarúgójuk nem léphetett
volna pályára, ugyanis több sárga
lap miatt nem volt játékjoga azon a
mérkőzésen. A 2. ligás álmoktól
való végérvényes elbúcsúzás min-
den bizonnyal negatívan befolyá-
solta Romulus Buia legénységének
teljesítményét.

A házigazdák lendületesen kezd-
ték a találkozót, s mindjárt a 2.
percben óriási gólszerzési lehetősé-
get puskáztak el, amikor Murar haj-
szálpontos, jobb oldali beadása

egyedül találta Potort, ám a fiatal
középpályás mintegy 4 méterről
fölélőtt! A vendégek első ízben
Lemac révén a 7. percben veszé-
lyeztettek, amikor a lénárdfalvi já-
tékos határozottan tört be a
tizenhatos jobb oldalán, 7-8 méteres
erős lövését azonban a jól helyez-
kedő Bucin magabiztosan hárította.
A kitűnő ritmusban zajló első fél-
időben az Avântul irányított többet,
Răzvan Dan tanítványai gyors, öt-
letes és látványos támadásokat ve-
zettek. Miután a 11. percben Ad.
Luca távoli lövése erőtlenre sikere-
dett, négy perccel később a tehetsé-
ges David Potor közel állt csapata
vezető góljához, ám 22 méteres, jól
eltalált rúgását a tapasztalt Bota a
kapufa segítségével hárította. A re-
mekül futballozó szászrégeniek a
27. percben megszerezték a veze-
tést: ekkor Truţa a bal oldalról a tel-
jesen egyedül lévő Murar fejére
„varázsolta” a pöttyöst, ő pedig ma-
gabiztosan a hálóba bólintotta: 1-0.

A 31. percben az Avântul büntető-
höz jutott: ekkor Chirilát a lénárd-
falvi védők 10 méterre a kaputól
szabálytalanul szerelték. A jogosan
megítélt tizenegyest azonban Murar
kihagyta, Bota ugyanis kitűnő ér-
zékkel kiütötte a labdát!

A térfélcserét követően szintén
az Avântul volt a kezdeményező.
Az 53. percben Covaciu mintegy 25
méterről elvégzett szabadrúgását a
vendégek kapusa bravúrosan védte.
Az 55. percben a lénárdfalvi gárda
nagyon közel állt az egyenlítéshez,
Ciocan a büntetőterület bal oldalá-
ról viszont a jobb kapufát találta el.
Noha az Avântul folyamatosan tá-
madott, szinte állandó nyomást gya-
korolva Bota kapujára, a 68.
percben a vendégek előtt egy újabb,
nagy egyenlítési lehetőség adódott:
ekkor Rus 17 méterről mesterien
végzett el egy szabadrúgást, ám a
házigazdák hatalmas szerencséjére
a játékszer a jobb összekötő léccel
találkozott! Csupán egy perc lefor-

gása alatt a csapatok létszáma tízre
fogyatkozott: a 78. percben a szász-
régeni Chirilă, majd ezt követően a
lénárdfalvi Chinde gyűjtőtte be
méltatlankodásért a második sárga
lapos figyelmeztetését, így idő előtt
vonultak a zuhany alá. A mérkőzés
utolsó perceiben a hazaiak kissé iz-
gultak a győzelemért, hiszen a haj-
rában a vendégek többet támadtak,
ám nem okoztak túl nagy veszélyt
Bucin kapujának előterében, így a

bajnoki pontok végül Szászrégen-
ben maradtak.

A pénteki volt az Avântul legkie-
melkedőbb tavaszi szezonbeli telje-
sítménye hazai pályán. Annak
dacára, hogy legyőzte a csoport je-
lenlegi, valamint korábbi éllovását
is, az Avântul a 70. évfordulóján is
megmarad az évek óta megszokott
középcsapatnak… Közepes csapat,
közepes vezetőséggel és céltalan
„célkitűzéssel”!

A szombathelyi Tamás László (b) és Ivanov Galin a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában játszott Mezőkövesd Zsóry FC
– Szombathelyi Haladás mérkőzés végén a mezőkövesdi városi stadionban 2019. május 11-én. A sereghajtó Szombathelyi
Haladás 1-0-ra kikapott, így kiesett az élvonalból. 

MTI/Czeglédi Zsolt

Loftus-Cheek góljával előnyhöz jutott a Chelsea. Fotó: TASR

A meggyőző remek hazai teljesítményt megérdemelt siker koronázta Szászrégenben

Ki lesz a másik búcsúzó, ki végez harmadikként?
Az utolsó fordulóban dől el, melyik csapat végez a harmadik helyen a labdarúgó OTP Bank

Ligában, mivel a 32. fordulóban úgy alakultak az eredmények, hogy a Debrecen, az Újpest és
a Budapest Honvéd két ponton belül van egymáshoz képest.

A Debrecen a szombat esti zárómérkőzésen kikapott a már bajnok Ferencvárostól, míg az
Újpest korábban ugyancsak alulmaradt a Puskás Akadémiával szemben, a Honvéd pedig gól-
záporos mérkőzésen döntetlent játszott a Diósgyőrrel.

Utóbbi együttes egy ponttal elmozdult a kiesőhelyről, ugyanakkor az MTK Budapest – amely
Székesfehérváron kikapott – visszacsúszott a 11. pozícióba.

A Szombathelyi Haladás a mezőkövesdi vereségével búcsúzik az élvonaltól, a Paksnak és a
Puskás Akadémiának viszont ettől már nem kell tartania. A jövő vasárnapi utolsó játéknapon
az MTK, a DVTK és a Kisvárda küzd még a bennmaradásért.

OTP Bank Liga, 32. forduló: Újpest FC – Puskás Akadémia FC 0-1, Budapest Honvéd – Di-
ósgyőri VTK 4-4, MOL Vidi FC – MTK Budapest 4-2, Mezőkövesd Zsóry FC – Szombathelyi
Haladás 1-0, Paksi FC – Kisvárda Master Good 1-0, Ferencváros – Debreceni VSC 2-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 28.forduló: Szászrégeni Avântul – Lé-
nárdfalvi Comunal 1-0 (1-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, borús, esős időjárás, mintegy 250 néző. Ve-
zette: Răzvan Negară – Cosmin Viţelaru (mindketten Vaslui), Flavius
Seiche (Almásszentmihály). Ellenőr: Ştefan Donciu (Sepsiszent-
györgy), Florin Hîncu (Brassó).
Gólszerző: A. Murar (27.).
Avântul: Bucin – Bugnar, Pop, Merdariu, Truţa, Ad. Luca, Covaciu,
Potor (76. A. Moldovan), Chirilă, Murar (90+4. Baki N.), Bujor (90+2.
Bogăţan).
Lénárdfalva: Bota – A. David (85. Opriş), Dunca, Urs (46. Macovei),
Erdei, Mureşan (62. Rus), Micaş, Ciocan, Chinde, Mărieş, Lemac.

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, elődöntő,
visszavágó:
* Chelsea (angol) – Eintracht Frank-
furt (német) 1-1 (1-0, 1-1, 1-1), tizen-
egyesekkel: 4-3, továbbjutott a
Chelsea, 2-2-es összesítés után tizen-
egyesekkel.
Gólszerzők: Loftus-Cheek (28.), il-
letve Jovic (49.).
* Valencia (spanyol) – Arsenal (angol)
2-4 (1-1), továbbjutott: az Arsenal,
kettős győzelemmel, 7-3-as gólkü-
lönbséggel.
Gólszerzők: Gameiro (11., 58.), illetve
Aubameyang (17., 69., 89.), Lacazette
(50.).

Mezőkövesdi vereségével kiesett 
a Haladás

Szabó Antal-Lóránd

A tabella
1. Ferencváros                     32               23             4               5                  71-26             73
2. Vidi                                  32               18             6               8                  52-36             60
3. Debrecen                         32               13             9               10                40-38             48
4. Újpest                              32               12             12             8                  38-25             48
5. Honvéd                            32               12             10             10                42-37             46
6. Mezőkövesd                    32               12             8               12                44-38             44
7. Puskás Akadémia            32               11              6               15                35-44             39
8. Paks                                 32               9                12             11                32-42             39
9. Kisvárda                          32               9                8               15                34-47             35
10. Diósgyőr                        32               9                8               15                33-57             35
11. MTK                              32               10             4               18                41-52             34
12. Szombathely                  32               8                5               19                30-50             29



Igen szűkös kerettel állt ki a Ma-
rosvásárhelyi CSM férfi-kosárlab-
dacsapata a CSO Voluntari elleni
mérkőzésre a 9-12. helyekért zajló
rájátszás keretében. Három alapem-
ber is hiányzott a bajnokságot meg-
kezdő keretből, valemennyien
meghatározó fontosságúak. Az
idény során átigazolt Goran Marti-
nić éppen az ellenfél sorait erősí-
tette, Steff Norbert sérülés miatt kell
kihagyjon néhány hónapot, most
pedig a lábát fájlaló Ernests Kalve
is csak a kispadon volt jelen, nem
lépett pályára.

Tekintve, hogy az ellenfél két
mérkőzésen is csak egyetlen kosár
miatt maradt le az 1-8. helyek ráját-
szásáról, részben éppen Martinić-
nak köszönhetően, eleve kis esélye
volt a CSM-nek, Steff és Kalve nél-
kül pedig még annal is csekélyebb.
Ennek ellenére a gyakorlatilag hat
játékosra alapozó marosvásárhelyi
csapat egy kiváló második negyed-
nek köszönhetően előnyben vonult
szünetre. 

A harmadik negyedben azonban
érvényesült a voluntari-i keret ide-
genlégiósainak ereje, Tasić és Mar-

tinić átgázolt a marosvásárhelyi csa-
pat védelmén, és 32 dobott ponttal
végleg a maga javára billentette a
mérkőzés mérlegét.

Kalve kizárásai híján Voluntari
magasan uralta a lepattanózást (35-
23), és az összjátékban is sokkal
jobb volt, amit a gólpasszok aránya

mutat (29:11). A dobások hatékony-
ságának enyhe voluntari-i fölénye a
védekezésben nyújtott teljesít-
ményre ad némi fogódzót. Tény
azonban, hogy hiába vigyáztak job-
ban a marosvásárhelyiek a labdára
(csak 7 eladott labda egész mecs-
csen), az ellenfél gyors ellenakciók-

ból így is 30 pontot szerzett, míg a
CSM-nek Kalve híján ez kevésbé
jött össze. Ha hozzátesszük, hogy
az egyik legjobb tripladobónak, Bö-
löni Tamásnak 0/7-es mutatója volt

ebben a műfajban, teljessé válik a
vereség okainak tablója.

A két győzelemig tartó sorozat
marosvásárhelyi mérkőzését vasár-
nap este, lapzárta után rendezték.

2019. május 13., hétfő ___________________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Eredményjelző
A rájátszás első körében:
* az 1-8. helyért (három győzelemig tartó párharc), ötödik mér-

kőzés: SCM U Craiova – Temesvári SCM 67:62 (3-2).
A rájátszás második köre (elődöntő sorozatok):
* 1-4. helyek (három győzelemig tartó párharcok): Nagyszebeni

CSU-Craiovai SCMU 83:61, Kolozsvári U-BT – Nagyváradi CSM
lapzárta után.

* 5-8. helyek (két győzelemig tartó párharcok): Temesvári SCM
– Bukaresti Dinamo 115:87, BCM U FC Argeş Piteşti – Bukaresti
Steaua 87:64.

* 9-12. helyek (két győzelemig tartó párharcok): CSO Voluntari
– Marosvásárhelyi CSM 85:72, Galaci Phoenix – Medgyesi CSM
69:61.

* 13-16. helyek (két győzelemig tartó párharcok): Konstancai 
Athletic – Csíkszeredai VSKC 76:71, Máramarossszigeti CSM –
CSM Focşani 93:81.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, a 9-12. helyekért, 1. menet: CSO

Voluntari – Marosvásárhelyi CSM 85:72 (22-16, 14-24, 32-16, 17-16)
Voluntari, sportcsarnok, 40 néző. Vezette: Mircea Şerban (Pi-

teşti), Dragoş Barbu (Jászvásár), Andrei Bădilă (Bukarest). El-
lenőr: Luca Badea (Bukarest).

Voluntari: Tasić 23 pont (1), Martinić 21 (3), Lazăr 12, D. Po-
pescu 10 (2), Čampara 8, Ziegler 5, Mîinea 3 (1), Gîrbea 2, C. Stă-
nescu 1, Bălteanu.

Marosvásárhelyi CSM: Sánta 18, Borşa 12 (1), Engi-Rosenfeld
11 (3), Şolopa 11 (1), Kilyén 11 (2), Bölöni 7, Şteţca 2, Szilveszter. 

Túljutott a női kézilabdacsapat 
az elődöntő csoportok akadályán

Vereséggel zárt, de a lehető legjobb 
helyen végzett a női kosárlabdacsapat

Kétfordulós bukaresti tornával
zárult a női kosárlabdabajnokság
a rájátszás 9-13. helyekért zajló
csoportjában. A Marosvásárhelyi
CSM-nek az alapszakaszban
nyújtott teljesítménye alapján az
1-8. helyek rájátszásában kellett
volna játszania, de egy teljesen
érthetetlen és egy komolyabb nor-
makontrollt aligha kiálló szabály
értelmében csak a 9. helyért küzd-
hetett, és ezt – mint az idei lehető
legjobb helyet – meg is szerezte.

A fővárosban rendezett két ta-
lálkozó közül az első volt a fonto-
sabb Ionel Brustur csapatának,
hiszen egy győzelem a Kézdivá-
sárhelyi SE ellen a csoport első he-
lyének a bebiztosításával volt
egyenlő. Ez a meccs bizonyult
azonban a könnyebbnek is, hiszen
a háromszékiek az egyetlen légió-
suk, Kayla Mobley nélkül érkeztek
Bukarestbe, márpedig korábban a
tengerentúli játékos szerezte a csa-
pat pontjainak több mint felét, és az
egyetlen volt a keretben, aki palánk
alatt is képes volt megküzdeni az el-
lenfél magas játékosaival. Nélküle
a marosvásárhelyi csapat magasan
uralta a palánk alatti teret, és a má-
sodik negyedben állva hagyta az el-
lenfelét. A palánk alatti fölényt jelzi
a 60%-os dobási hatékonyság is a
félkörön belülről, noha a triplák is
viszonylag jól mentek, 32%-os
mutatóval. A végére a CSM több
mint kétszer annyi pontot szer-
zett, mint a KSE, és ezzel gyakor-
latilag eldőlt, hogy a bajnokság 9.
helyén végez.

Az utolsó napon Alexandria
volt az ellenfél, és a teljesít-
ményre alighanem hatással volt a
tétnélküliség, illetve hogy Nagy-
Voica, aki előző nap a csapat leg-
eredményesebb játékosa volt,
sérülés miatt nem léphetett pá-
lyára. Az ellenfél is nyomás nél-
kül kosarazhatott, másként nem
magyarázható, hogy 13 (!) triplát
dobott, aminek végül döntő jelen-
tősége volt abban, hogy megsze-
rezte a győzelmet. A találkozó
végig késélen táncolt, mikor az
egyik, mikor a másik fél vezetett,
összesen 17-szer változott a ve-
zető csapat kiléte, és ötször állt
egyenlőre a találkozó. Három
perccel a vége előtt még a maros-
vásárhelyi együttes vezetett, de

Crăciunescu egymás után kétszer
is betalált távolról, és ezzel gya-
korlatilag eldőlt a meccs.

Az utolsó találkozót tehát elve-
szítette a CSM, a bajnokságot
azonban a 9. helyen végezte, a leg-

jobb helyen, amelyen zárhatott.
Az új idényben pedig már a fel-
jebb lépés lesz a célkitűzés, bár
még semmit nem lehet tudni arról,
hogy milyen rendszerben is zajlik
a 2019–2020-as bajnoki idény.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 9-13. helyek tornája, 4. forduló:

Marosvásárhelyi CSM – Kézdivásárhelyi SE 87:41 (18-13, 31-8, 
24-6, 14-14)

Bukarest, Agronomia-csarnok, 25 néző. Vezette: Vlad Cotrobaş
(Bukarest), Alexandra Popa (Bukarest), Mihail Sasha Faezi (Buka-
rest). Ellenőr: Bogdan Bădilă (Bukarest).

Marosvásárhely: Nagy-Voica 18 pont (1), Mészáros 15 (2), Chiş
13 (1), Bobar 11, Radu 9, A. Pop 9 (2), Feiseş 5 (1), Ignat-Kleemann
4, Badi 3 (1), Bokor.

KSE: Dănălache 13 pont (2), Holinka-Miklós 10 (2), Csurulya 6,
Bölöni 4, Czimbalmos 2, Debreczi 2, Istók 2, Ardelean 2, Voloncs,
Lénárt.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 9-13. helyek tornája, 5. forduló:

Marosvásárhelyi CSM – CSM Alexandria 69:76 (20-21, 13-11, 19-
19, 17-25)

Bukarest, Agronomia-csarnok, 30 néző. Vezette: Alexandru Ni-
colae (Bukarest), Alexandru Nicolau (Bukarest), Michael Nicoară
(Bukarest). Ellenőr: Alexandru Anica (Târgovişte).

Marosvásárhely: Mészáros 20 pont (2), Chiş 18 (4), A. Pop 13 (3),
Radu 9 (1), Bobar 7, Badi 2, Feiseş, Ignat-Kleemann.

Alexandria: Mihai 24 pont (4), Crăciunescu 14 (4), Mazilu 12 (4),
Bota 11, Lungu 8, Cucu 5 (1), Fiereşteanu 2, Horlea, Botorogeanu.

Eredményjelző
A 9-13. helyek tornája:
* 4. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Kézdivásárhelyi SE 87:41, Bu-

karesti Agronomia – Bukaresti Rapid 66:77. A CSM Alexandria állt.
* 5. forduló: CSM Alexandria -Marosvásárhelyi CSM 76:69,

Kézdivásárhelyi SE – Bukaresti Agronomia 52:61. A Bukaresti
Rapid állt.

A bajnoki rájátszás negyeddöntői (három győzelemig tartó pár-
harcok):

* első két mérkőzés: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Nagyváradi
CSU 130:36 és 106:29, Szatmárnémeti CSM – Kolozsvári U 72:58
és 72:54, Brassói Barcaság – Konstancai Phoenix 69:72 és 73:59,
Aradi ICIM – CSM Târgovişte 65:61 és 56:37.

* harmadik és – szükség esetén – negyedik mérkőzés: Kolozsvári
U – Szatmárnémeti CSM 53:74 (0-3), Nagyváradi CSU – Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC 28:116 (0-3), CSM Târgovişte – Aradi ICIM 51:64
(0-3), Konstancai Phoenix – Brassói Barcaság 56:65 és 64:76 (1-3).

* elődöntő sorozatok (három győzelemig tartó párharcok): Sep-
siszentgyörgyi Sepsi SIC – Aradi ICIM 91:64, 85:68, 83:46 (3-0),
Szatmárnémeti CSM – Brassói Barcaság 77:59, 75:58, 86:68 (3-0).

* döntő (három győzelemig tartó párharc): Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – Szatmárnémeti CSM 66:54 (1-0).

* a 3. helyért (két győzelemig tartó párharc): Brassói Barcaság –
Aradi ICIM 75:83, 69:84 (0-2).

* az 5-8. helyekért (két győzelemig tartó párharcok): CSM Târ-
govişte – Nagyváradi CSU 84:27, Nagyváradi CSU – CSM Târgo-
vişte 30:74 (0-2), Konstancai Phoenix – Kolozsvári U 51:63,
Kolozsvári U – Konstancai Phoenix 70:50 (2-0).

* az 5. helyért (két győzelemig tartó párharc): CSM Târgovişte –
Kolozsvári U 68:50, 81:68 (2-0).

* a 7. helyért (két győzelemig tartó párharc): Konstancai Phoenix
– Nagyváradi CSU 60:50, 71:46 (2-0).

Bálint Zsombor

Az egy korábbi mérkőzésen lencsevégre kapott Borşa Voluntari-on 12 pontig jutott. 
Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, 2. elődöntő csoport, 2. forduló: Marosvásárhelyi

CSM – Activ Plopeni 26-25 (13-11)
Fogaras, Radu Negru sportcsarnok. Vezette: Sorin Popa (Galac), Ionuţ

Velisca (Buzău). Ellenőr: Constantin Milcu (Szörényvár).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran, Popovici – Cozma 1 gól, Stîngu 4, Bucin

4, Popeanu, Ola 1, Darie 4, Lăcătuş 1, Moldovan, Ghemeş 1, Bărăbaş 5,
Munteanu 5, Sângeorzan.

Activ: Popescu, Grigore – Şerban 8, Beşleagă 5, I. Leuştean 4, Stoica 4,
Mureş 2, Tăbăcaru 2, V. Leuştean, Panaite.

Szünetben még tartalékosan is vezettek

Folytatja a küzdelmet a feljutásért a
Virágok Ligájába a marosvásárhelyi női
kézilabdacsapat. Annak ellenére, hogy
nem használhatja az egyik legjobbját, a
sérült Andreea Târşoagát, Mihaela Evi
tanítványai megnyerték a fogarasi elő-
döntő csoportban az első két mérkőzést,
és függetlenül a lapzárta után véget ért,
Bukaresti Rapid elleni találkozó ered-
ményétől, ott lehetnek az A osztály
döntő tornáján.

Az első mérkőzésen az a Konstancai
Neptun volt az ellenfél, amellyel egy
barátságos mérkőzést játszott az egyik
bajnoki szünetben a marosvásárhelyi
csapat, és azt a tengerpartiak nyerték a
ligeti sportcsarnokban. Igaz, a CSM
nem használhatta az ifjúsági válogatott-
jait, de a szakvezetés így is tartott ettől
az ellenféltől. A kiegyensúlyozottság
azonban csak 8-7-es konstancai vezeté-
sig tartott, ezt négy gyors marosvásár-
helyi gól követte, és 11-8 után szép
lassan, de biztosan tovább növelte az
előnyét a CSM, amely végül kilenc gól-
lal múlta felül ellenfelét.

Sokkal nehezebbnek bizonyult az
Activ Plopeni elleni találkozó, amelyet
szintén jól ismert a marosvásárhelyi
csapat, hiszen a Románia-kupában már
nyert ellene, igaz, akkor Târşoagă is ját-
szott. Az eredeti esélylatolgatás szerint
Plopeni volt a csoport legkevésbé erős
csapata, de nagyon megszenvedett vele

a marosvásárhelyi együttes. Pedig ha-
sonlóképpen alakult az elején. Né-
hány perc egyenlő játék után a CSM
háromgólos előnyre tett szert, és szü-
netben kettővel vezetett. Ezt az előnyt
aztán tovább növelte a második félidő
közepéig, négy gólra (18-14). Az
utolsó negyedórában azonban vissza-
jöttek a meccsbe a makacsul kapasz-
kodó plopeni-iek, akik két perccel a
vége előtt 23-23-ra egyenlítettek. A
végjátékban azonban a CSM két gólt
lőtt, és zárómásodpercekben kapott
gól már nem tudta megváltoztatni a
győztes kilétét.

Az elődöntő csoport további eredmé-
nyei: Bukaresti Rapid – Activ Plopeni
27-22, Bukaresti Rapid – Konstancai
Neptun 27-19.

A torna lapzárta után ért véget, és a
Bukaresti Rapid elleni találkozó ered-
ménye már nem változtatott a tényen,
hogy továbbjut a marosvásárhelyi csa-
pat, de mégsem mindegy, hogy ki nyert.
A győztes ugyanis a másik elődöntő
csoport második helyezettjével mérkő-
zik a döntő torna elődöntőjében, és a ta-
lálkozó nyertese közvetlenül feljut a
Virágok Ligájába. A vesztesnek sokkal
nehezebb ellenfél jut, hiszen a másik
elődöntő csoport győztesével játszik.
Noha itt is a HCM Sloboziát és a Dacia
Mioveni között holnap dől el a sorrend,
Sloboziát az A osztály legerősebb csa-
patának tekintik. A női kézilabda A osz-
tály döntő tornáját Ploieşti-en rendezik
a hét végén.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, 2. elődöntő csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi

CSM – Konstancai Neptun 34-25 (17-10)
Fogaras, Radu Negru sportcsarnok. Vezette: Mihai Pârvu (Bukarest),

Mihai Potîrniche (Buzău). Ellenőr: Ioan Chira (Nagybánya).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran, Popovici, Stan – Cozma 4 gól, Stîngu 9,

Bucin 4, Popeanu, Ola 3, Darie 3, Lăcătuş 4, Moldovan 1, Ghemeş 1, Bără-
baş 2, Munteanu 3, Sângeorzan.

Neptun: Nedelcu, Marchidan – Oprică 10, Stănciulescu 5, Ciucanu 3,
Pintilie 3, Rebeca 2, Căldare 2, Bari, Mada.



Kedden a Maros Megyei Tanács rend-
kívüli ülést tartott, amelyen három
napirendi pontot vitattak meg és
hagytak jóvá. Az ülés után Péter Fe-
renc tanácselnök nyilatkozott a sajtó-
nak. 

Az első napirendi pontként egy, a megye
költségvetését módosító határozat született,
mely révén a tavalyi költségvetési fölösleg-
ből 3 millió lejt utaltak ki három megyei út-
szakasz leaszfaltozására: Gyulakuta és
Székelyvécke, Mezőszengyel és Mezőbo-

don, illetve Mezőbodon és Kisikland kö-
zött. Mindhárom útszakasz korszerűsíté-
sére egy-egy millió lejt utal ki a megyei
tanács. 

A második határozattal jóváhagyták a
Transilvania repülőtér költségvetését, ezt
a határozattervezetet az előző tanácsülé-
sen elnapolták. Ezzel a repülőtér vezető-
sége elkezdheti a versenytárgyalások
kiírását olyan nagyszabású munkálatokra,
mint az esővíz-elvezető rendszer kialakí-

tása, továbbá különféle eszközök vásárlá-
sára.

A harmadik határozat arra az együttmű-
ködésre vonatkozott, amelyet a Maros 
Megyei Tanács Marosszentanna Polgármes-
teri Hivatalával létesített annak érde-
kében, hogy a környékbeliek körében nagy
népszerűségnek örvendő udvarfalvi virág-
kiállítás és vásár idei rendezvényét támo-
gassák. 

(mezey) 

A XXIII. Marosvásárhelyi Napok programja
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Rendkívüli ülést tartott a megyei tanács 
Előtérben a beruházások 



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ egyszobás, földszinti, bútoro-

zott lakás hosszú távra a Mocca kör-

nyékén. Tel. 0770-513-712.

(19/2633-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.

(5/2618)

ELADÓ tűzifa megbízható cégtől. Tel.

0747-566-430. (5/2522)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (2/2330)

VÁLLALUNK: tetőfedést, külső-
belső munkát, bármilyen kisebb javí-
tást. Tel. 0744-227-906. (15/2608-I)

VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737-
364-290. (4/2543-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: Lindab
tetőzetet, ácsmunkát, cserépforgatást,
tetőjavítást, bádogosmunkát, festést
20% kedvezménnyel. Tel. 0743-799-833.
(9/2507)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-
készítést (cserépből, Lindab lemez-
ből) és javítást, szigetelést stb. Tel.
0748-669-239, Mihály. (6/2484-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab
lemezből, tetőjavítást, csatornakészí-
tést, csatornajavítást, szigetelést kar-
tonból, festést stb. Tel.
0759-467-356. (3/2639-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló- és falicsempe-lerakást,
parkettezést garanciával. Tel. 0746-552-
473. (1/2641)

MEGEMLÉKEZÉS

Megállt egy szív, mely élni vá-
gyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni imádott. Csak egy van,
ami a sírig vezet: szívünkben az
örök emlékezet.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk május 12-ére, ami-
kor már három éve örökre eltávo-
zott közülünk MARTON JÓZSEF
CSABA. Emléke legyen áldott!
Örökké bánatos felesége, Erika.
(1/2540)

Kegyelettel emlékezem a felejt-
hetetlen élettársra, SZABÓ 
JÁNOSRA, a számológépgyár
minőségellenőrére május 13-án,
halálának egyéves évfordulóján.
Nyugodjon békében! Élettársa, 
Ildikó. (10/2603-I)

Kegyelettel emlékezünk BOGYÓ
LEVENTE egészségügyi főasz-
szisztensre, a Megyei Kórház volt
dolgozójára halálának 5. évfordu-
lóján. Családja és barátai.
(4/2645-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk drága
édesapánkra, id. MIHÁLY 
LAJOSRA halálának 10. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szívünkben
mindig élni fogsz! Feleséged, lá-
nyaid és fiad. (-)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 12-re id. DEÉ GYÖRGY ha-
lálának 15. évfordulóján. Emlékét
őrizzük szívünkben. Lánya, Ba-
buci, veje, Attila és fia, Gyurka.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (0001-I)

„Az idő múlhat, szállhatnak az
évek,
de a mi szívünkben megmarad
szerető emléked.”
Szívünk mély fájdalmával emlé-
keztünk május 11-én, amikor két
éve, hogy drága szerettünk,
KURON IRÉN itthagyott bennün-
ket. Csendes nyugalmad felett
őrködjön szeretetünk! Férje, lá-
nyai és családjuk. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, testvér,

BAKOS P. JÓZSEF
92 éves korában elhunyt. Teme-
tése a holtmarosi református te-
mető ravatalozójából lesz május
15-én 13 órától. Nyugodjon béké-
ben! 

Gyászoló szerettei! (0002-I)

A CSALÁD NAPJA alkalmából május 15-én, szerdán
a város ARANY PÁRJAIT ÜNNEPELJÜK!

Amennyiben házasságuk 1., 2. vagy 50. évfordulóját ünneplik – könnyűzenei
előadásra várjuk Önöket. Fellép: Corina Chiriac és Cătălin Crişan.

Helyszín: Mihai Eminescu Kulturális Központ, 17 óra.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szeretettel várja Önöket!

A belépés – a szabad helyek függvényében – díjtalan!
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„Mindenre van erőm a Krisztusban,
aki megerősít engem.”
(Fil. 4.13)
Minden mulandó ezen a világon, mint
a harmat a letört virágon.
Szívünkben mindig ott élsz, lelkünk
része vagy, sosem felejt a gondola-
tunk, de az élet megy tovább, fájó
emléked elkísér egy életen át.
Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
SZÁNTHÓ ALBERTRE halálának 3. évfordulóján. Gondos-
kodó, jóságos szeretetét megőrizzük egy életen át. Szerettei.
(4/2617-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumato-
lógia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; ne-
urológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (No-
vember 7.). (63639-I)
MAROSVÁSÁRHELYI HENTESBOLTJAINKBA ELADÓKAT
alkalmazunk. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki betaní-
tásban részesül! Amennyiben kedves, mosolygós vagy, nyitott az új
dolgok megtanulására, Rád van szükségünk! Jelentkezz önéletrajzod-
dal a cv@petry.ro e-mail-címen vagy telefonon a 0733-990-055 szá-
mon. (sz.-I)
A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG NEHÉZGÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint AU-
TÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra
várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(21235-I)
ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT, TAKARÍTÓNŐT.
Nyolcórás munkaprogram, előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21220)
PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és RAKTÁROST al-
kalmazunk pékségbe. Előnyös munkabér, nyolcórás munkaprogram,
étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21220)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szomorú szívvel emlékezünk május

13-án KISS ANDRÁSRA halálának 3.

évfordulóján. 

Szeretetét és jóságát szívünkbe

zárva őrizzük egy életen át. Bánatos

felesége, leánya, unokái és család-

juk. (1/2649)
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Körutazások 
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:
• Skandinávia és a fjordok, 2019. június 29. / 13 nap, 949 euró/fő
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /

9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a  Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. / 

9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. / 

8 nap,  345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei, 

2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639

euró/fő
• Törökország – Kappadókia  – Rhodosz, 2019. szeptember 17. / 

14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről  +  25 euró/fő 


